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Complementar rf!. I, de 17 de dezembro de 1975, com
· redaçáo dada pela Lei Complementlt n.• 36, de 17 de
outubro de 19S"3, do _Estado do Rio de JaneiiO_. para o
fim previsTo no art 52, X, da Conslilllição Federal. Sen.
·114 ro da Convenção Intemaciooal sobre Conflitos das Leis
Josaphat Marinbo.·---···-···--··-··-··---··-··--em Mat.éria de Letras de Câinbio, Notas Promiss6rias e
Paro::er n' 71/95, da Comissão de Conslilllição, ·
Faruras, concluídas na cidade do Panamá. em 30 de jaJustiça e Cidadania, iobxe o PLC n' 178/93 (p" 126/91, ·
neiro de 1975, durante a I Conferência Especializada Inna CD), que aliem dispositivo do Decreto-Lei n.• 3.689,
teramericana de Direito lntemacional Privado. Sen. Berde 3 de Outubro de 1941- Código de Processo Penal
nardo
Cabral. _._----··-·:····-······-·:····-··-···---Sen. JosaphatMarinbo•••.•• -··-··-·-·-··-··-··-··----- . 115
Parecer n' 8li95, da Comissão de Relações Ex.,_
Parecer nf! 72195, da Comissão de Constituição,
riores e Defesa Nilcional, sobre o PDL n'- 51/9$ (n'
Justiça e Cidadania, sobre o Pl.C n' 81/92 (n'1.166-B,
239/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o '"""'
de 1991, na origem) que cria, na 8' Região da Justiça dO
da Convenção Interamericana sobre Nonnas de Direito
Tl3balho em Belém, no Eslado do Pará. no âmbito dolnt=aciooal Privado, eelebtada em Mootev:idéu, em 8
Mi.JJistirlo Público do Trabalh~ cargoS de Proairadores
116 de maio de 1979,nan CooferenciaEspeeializada Inreiado Tmbalho de T- categoria. Sen. Roberto Rcquião. -····mericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-U,
Par~ ~ 73195, da ComisSão de Coustittúção;
com base em projeto elabotado pela Cotnissão Jurídica
Justiça e Cidadania ~ o PLC rf!. 60.194, (Ji! 3.125192,
Interameticana. Sen. Bernanlo Cabral.---na Cãmara dos Dqiutados), que dispõe sobre o forneciParecer n' 82195, da Comissão de Relações Eooemento de =tidões pelas repartições públicas, Rgulariores e Defesa Nacional,. sobre o PDL ri! 61193 ('!#
mentando o an. 52~ .inciso XXXIV. da Con..<Vmição Federal. Sen. José
116 I 85192, na origem) que aprova o texto do conv&lo de
Integração Cinemarognlfica ibero-Americana, assinado
Parecer n' 74195, çla Colllissão de ConstituiÇão,
em -Caracas. em 11 de: novc:i:bbm de 1989, pelo B:rasil e
Justiça e Cidadania. sobte o Pl.C n'132/94 (n' 3590-A,
pelas Repúbticas Dommicana. A<genên3, Colôinbia,
de 1993, na origem). que dispõe sobre a criação de proCuba, Equador, Nicanlgua, Panamá, Venezuela, Peru,
curadores da rep6blica em Municípios. Seo. Roberto Re117 Bolívia,. Reino da Espanha e Estados Unidos do México.
quião.. ---··-······-·-·-·········-··-··-·---Parecer n' 75195, da Comissão de Constittúção,
Sen. Bei.nanfo CahiaJ
-·-----·--··
Parecer n' 83195, da Comissão de Relações EooeJnsliça e Cidadania, sobte o PLC ri' 133/92 (!:!' 2086-B
de 1991, oa origem), que tegula o § 2f! do art. 74 da
riores e Defesa Nacional, sobre o PDC rf! 54194 (n2 215Constilllição Federal. Sen. Josaphat Marinho....•....•..•..•...
I 17 C/92. na Casa de origem). que aprova o texto do acordo
no Campo da Cooperação CUl.turnl, celebr3do entre o
Parecer lJ!! 76195, da Comissão de Constituição.
---Governo da República daHtÜlgria, em 19-34:2, emBraJustiça e Cidadania, sobxe o PI.C n' 65/93 (n' 2336/91,
na Câmara dos Deputados) que altera dispositivos da Lei
silia. Sen. Benedita da Silva·-··--··-·····~··-···~-·-·-··--

Fogaça.---------
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119
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Parecer n" 84195, da Comissão de Reiaç6es Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL rf!.-56194 (rf!.-285C, de 1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção sobre o Estamto dos Apátridas. conclu:i<lo em Nova Iorque,. em 28 de setembro de 1954.
Sen. Pedro Simon. •..•·-··---·---··-·--··---·
Parecer n" 85195, da Comissão de Reiaç6es Exterion:s e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 86194 (PDL n"
261/93, na Câmara dos Deputdos), que aprova o texto
do segundo. protocolo adiciooal ao aco!do, sobre traDSporte marítimo celebrado entre a República Federativa
do Brasil e a Repu"õlica Fedellll da Alemanba, em 17 de
novembro de 1992, em Brasília. Sen. Lúdio
Pareccr n" 86195, da Comissão de Relações Exterimes c Defesa Nacional. sobre o PDL ri! 95194 (pf!
410194, na casa de origem), que aprova o 1exto do acordo sobre o exerdcio de atividades remuneradas por parte de dependent<s do pessoal diplomático, consular, ad-

Coelho.-----

281

Parecer n" 91/95, da Comissão de Relações Ex.,_
rion:s e Defesa Nacional, sobre o PDC n' 93/94 (n" 373,
na casa de origem), que aprova o texto do tratado constitutivo da Coofetência de Milristros da Justiça dos Países
Ibero-Americanos, celebrndo em Madri, em 7 de outubro de 1992. Sen. Hliillberto Lucena.-·-···--·--··
Parecer n" 92195, da Comissão de Ccustituição,
Justiça e Cidadania, sobre o ofício "S" n' 15m. (Oficio
n" !.182/p, de 1992, na origem), do Sr. Presideare do
Supremo Tribunal Fedetal, remetendo ao Senado Federal, para o fim previsto no art. 52, X, da Coostiloição Fedc:ral, cópia do acótdão proferido por aquela Corte no
Recutro Extraotdinário n2 146.733-9/STF. Sen. Esperidião

Amin..-·-··-·-··--·--·------··

Parecei" rf!. 93.95, da Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n2 33194, que disciplina a liben:lade religiosa. regulamentmdo os incisõs VI e
VD do art. 5" da Constituição Federal. Sen. José Abrea

396

424

ministrativo e técnico, celebrado entre o Governo daReBianco.. __ _:_·--··-··-~----·--·-pública Federativa .do Equador. em Brasília. em 22 de
Pareccr n" 94/95, da Comissão de Constituição,
2
1
junho de 1993. Sen. FJaviao.o Melo.·-··----·- -- 8 · Justiça e Cidadauia, sobre o PLC n" 126/92, que dispenParecer n" 87/95, da Comissão de Reiaç6es Extesa a publicação de atas constitutivos de pessoa jurlilica.
riores e Defesa Nacion~ sobre o PDL ~ 3195 (rf! 133parn efeito de registro público. Sen. Jeffeison Péres•...._.
425
B, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o
Parecer n" 95195, da Comissão de Coostítuição,
texto do Acotdo de Cooperação para a Redução da ProJustiça e Qdadairia sobre o PLC'rf!-11193 (rf! 3.053./84~
cura, Ccmbate à l'rodução e Repressão ao Tiáfico l!icito
na Câmara dos Deputldos), que dispõe sobre a publicade DrogaS e Substâncias Psicotr6picas,. celebrado entre o
ção
de nomes e fotografUIS de vítimas de crimes contra
Governo da República Ponuguesa e a República Federa426
os costumes. Seo. José Fogaça. ····-···-··------·
tiva do Brasil. em BI3Silia. a 7 de maio de 199l._Sen. _
Parecer n" 96195, da Comissão de Constituição,
282
RomeuTuma..----·--·-----·-Justiça e Cidadauia, sobre o PLC n" (fl2 (Projeto de Lei
Pareccr n" 88/95, da Comissão de Relações Ex.,_
n" 8.0S5-B, de 1986, Câmara dos Deplll3dos), que aufr>.
riores e Defesa Naciooal. ao PLC rf! 40195, que dispõe
riza a reversão ao Município de São Paulo do Poteog:i,.
sobre a distriBuição de efetivos da Aeronáutica em tem- 282 Estado do Rio Gnmde do Norte, do tetreno que menciopode paz. Sen.Bema!do Cabial...-·--·---na Scn. Ney Suassuna.. ......428
Pareccr n!:.89195, da Comis$oo de Constittrição,
Pareccr n" 97/95, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. soÇre o processo - DlvCrsos i:fl
Justiça e Cidadania, ao PLC n" 135192 (n" 734-S de
22195, originário de Oficio da Bancada do PSDB, solici1991 na origem), que alreta a redação do caput do art. 4'
tando a imediata apura:;io das denúncias envolvendo a
do Deaerx>-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Cópessoa do Sr. Senador Emandes Amorim. Sen. Josapbat
digo de Processo Penal. Sen. Bemardo Cabral---· ..
425
Marinho.·---- - --·---·-·--···-·
·Parecer ~ 98195, da Comissão de Coostitniçãn,
Parecer da mesa, sobre rep=tação oferecida
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 101192, que acrespela bancada do PSDB e solicitação fornmlada pela Jidecentt alítJca ao inciso n do art. Z/5 do Código de ProIaDÇa do PT, atdbuindo ao Senador Etnandes Amórim,
429
suspeita de envolvimento em atividades ilícitas. Sen.
cesso Civü. Sca. Esperidião Atuin. ·-·-----·-··Parecer n" 99/95, da Comissão de Constituição,
286
Teotonio VilelaFilho.-·--·----------Justiça e Cidadania, sobre o PLC n2 54~4 (~ 4.8.5_3-D,
Pareccr oral, ao Ofício n25/61, de 1993, que trata
de 1990, na origem), que aln:iaó § :l"doart. T-daLei n>
da oontratação de operação de ctédito extm!O ao Esttdo
314 5584, de 16-6-70, que dispõe sobre normas do Direito
de Seigipe. Sen. Gilberto Milauda-·-·····-·-··l'roc<issual do Tiabalho, abara "dispositivos da CcusonParecer n2 90195 - Comissão Diretora, apresen:..
dação das Leis do Tiabalbo, cliscipliua a concessão e
tando redação final ao PRS rfl 35/95, autorizando conprestação de assistência judiciária na Justiça do TrabatrataÇão de operação de ctédito externo ao Estado de
. 430
3!5 lho. Sen. Ney Suassuna.
....--·----~··----·
..- · · Sergipe. Sen. Teotonio Vilela Fllbo.....·-··-····-·--·
-
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cessão de financiamento a servidores e fimcioná:rios pú-

Parecer~ 100195~ da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. ao PLC rt' 112193 (n" 2.444/91, na
origem), que dispõe sobre dispensa da multa roferente

blicos para aquisição de bens particulares. Sen. Sebas-

ao alistameuto eleitoral intempestivo. acrescentando parágrnfo único ao att. 8" da Lei n• 4.737, de IS de junho .
de 1965 (Código Eleitoral). Sen. José Fogaça. .................

430

teira._.·-·-······-····-··----··-··-··-··-··--------··-···

JoséFogaçã .. -.. -·-·-..,..- · - - - · - - - - - · - - ·Pareeern" lo6i9s, da Comissão de Assuntos Econôtuioos, sobre o PLC n" 183B3 (n" 1.370-C, de 1991,
na Casa de origem). que dá nova redação ao art. 14 da
Lei n" 8.177, de I de IIlllr\'0 de'!991, que estabeleceregras para a desiztdexação da eó:m.omia. Sen. Ram.ez Te-

bet.. ________________ ..;,.:__ _ , ___....;._.
Pareeer r{! 107fi5, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o PLC ri! 20194 (Projeto de Lei rf! 204B. de 1991. na origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rep6blica., que revoga o art 4.! da Lei ~ 2410.
de 29 de janeiro de 1995, que p!Olôe a importação de au~
tom6veis e barcos de passeio de luxo. Sen. Esperidião

Amin...... __, ___.._________,.,_________........-

Parecer n2 108195, da Comissão de Assuntos
Econômicos sobre o PLC n2 11/95 (Projeto de Lei n2
1.371-C. de 1991, na casa de origem, que veda a con-

513

431

saphat Marinho............................ - ................................. ..
Disctuindo o Parecer rf' 89fi5, da CCJC, que trata
da jnstanração do processo parlamentar para apurar os
faros atribuídos ao Seoador F..mandes Amorim. Sen. JOsé

514

431

Abreu Bianco................................................................... ..

514

Encaminhando à votação o Pare= n" 89fi5, da
CCJC, que ttata da instawação de processo parlamentar
para apurar os fatos amõuídos ao Senador Emandes
43'2 - -Amorim. Sen..Roberto Requião .......- ......- ..................... ..
Encainioh;mdo à vOtação a discussOO do Parecer
n2 89/95, que trata da instan:ração de processo parlamentar para apmar os fatos atribuídos ao Senador Emandes
Amorim. Se:n. Roberto Freire.._.. ___ .. _.. ____ ,.... --······-Encaminh;mdo à votação ·o Parecer n!: 89195, que
trata da jnstatn:ação de processo parlamentar para apurar
459 os- fatos ãttibuídos ao Senador Emandes Amorim. Sen. Eduanlo Suplicy ...................... - ......................... _____ _

Encaminhando à votação a discussão do Parecer
~ 89/95, que trata da instauração de processo parlamentar para apmar os fatos atnõuídos ao Senador Emandes
Amorim. Seu. Sebastião
EncamjnbaJVJo à v~ o adiamento da discus-são do Parecer n" 89,.;15, que trata da instawação de pro... cesso parlamentar para apurai os fatos atribuídos ao Se-

Rocha.--------·-------..-

515

517

517

518

-nador Ema:ades Amorim. Sen.Jader Baibalbo. --·-·---. Encaminhando à votação o Pareoer ,;. 89195 da
CCJC. que trata da instauração de processo parlamentar
para apurar os futos atribuídos ao Senador Emandes

519

Amorim. Sen. Josapbat Marinho..- ..................................
Encaminhando à votaçã:>. o Parecer n!!: 89SS, que
. 492 trnta da instaUiação de processo parlamentar pa1a apmar
=- os fatos ai:ribuídos ao Senadoi &nandes Amorim. Se:n.

519

Andrade.·-······---··-·---··-----......................

519

460

Ademir

.

494

Discutindo o P = rt' 89BS, da CCJC. que traia
de instauração de processo parlamentar para apurar os
fatos atribuídos ao Senador Emandes Amorim. Sen. Jo-

Parecer n" 102195, da Comissão de Constituição,
Jusriçae CkJacJanja sobre o PLC rfl. 84,192,. que altera o §
20 do att. 213 da Lei n" 6015, de 31 de dezembro de
1973. Sen.Jeffersoo Péres. ···-······-··-········--···-·-······-·
Parecer n" 103fi5, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, ao PLC n!: 122J92 (ri!- 397-B, de
1991. na origem), que regulamenta o inciso XLI do art.
SOda Constituição Federal. Seu. Robeno Requião...........
Parecer ~ 104{95, da Comissão de Constitt.Jjção.
Justiça e Cidadania. sobre o PLC n" 9982 (Projeto de
Lei n!:566-B. de 1991. na. Casa de origem), que inclui os
asilos na abrangência da Lei n!: 6.239, de 19 de setembro
de 1975, que regula as ações de despejo de hospitais,
unidades sanitárias oficiais., estabelecimentos de saúde e
ensino. Seii.. Esperidíão Ainin. ...................................- ... ..
Pareeer n" IOSBS, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o oficio "S" n!: 1. de 1985
(Oficio n" 5, de 1985, PIMC, na origem), do Sr. Presidente do Supremo 'Iiibunal Federal,. cocaminhando ao
Senado Federal, cópia dos aOOnlãos proferidos por aquela CoriC nos·. autos dos Recursos Extraord:ináriõs JiC:
63.357 e 63.665, que declaram a inconstitucionalidade
do Decreto rt' 51.668. de 17 de janeiro de 1963. Seu.

tião Rocha ... ,_.... ~........ _.. _.. ~.............. -.. -··-··-·······-····.. ·
Discutindo o Parecer n!!: 89195, da COmiSsãO de
Constituição, Justiça e Cidadania. que traia da instamação de processo parlamentar para apmar os fatos atribuídos ao Senadc:r Emandes Amorim. Sen. Epitácio Cafe-

Pa=er rt' IOifiS, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. sobre o PLC rt' 31fi4 (Projeto de
Lei n" 3585, de 1993, na Casa de origem), que alteia a
redação do att. 1.036 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 -Código de Processo Civil, relaJ:ivo ao arroJa-

mento. Sen. JosaphatMariDho.................... ___________________ _
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Encaminhando à votação a discussão do Parecer
rf' 89fi5, da CCJC, que ttata da instauração de processo
parlamentar paia apmar os fatos atribuídos ao Senador
Emandes Amorim. Sen. Sérgio Machado~--··-··-··-······Pa=er n" 109B5, da Coniissãà de AsSuntos Sociais sobre o PLCn.!!: 41191, que dispõe sobre a proteção
do tr.J.balbo doméstico, ~ traniíta em coqiunto com o
PLS n.2 47191, que disciplina o regime de trabalho da ca-

520

vm
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tegoria dos li1Ibalhadores domésticos. Sen. Jonas Pinhei-

fO------------·-·---·--Parc:cer n.:2. 110195? da Comissão de Assuntos

540

SU3ssnna.---·---·-·--·----·n.• 111/95, da Comissão de Assuntos

brasileira. Sen. Júnia

540

Econômicos, sobre o Oficio "S" n.• 64, de 1990 (Oficio
n.• 137, de 26-11-90, no Senado Fedem!), do Govema-

dor do Estado daBahia. mcarninhando pedido de autorização para que o Estado da Bahia aliene terras de sua
propriedade à. Sociedade Companhia de Seguros Aliança
daBahia, no limite de 8.735 hectaies. Sen. Josaphat Marinho. · · - · - - - - - - - - - · - · · - · - - - -

pARTIDO POLÍTICO
Expressando a preocupação do PFL com as manifestações contra o Piesidente da República. Sen. Edison

540

JooasPinheiro. · - - · - - - - · - - - - - · - - .• --~

.

533

127

IDaiCOS

Alcântua. ..---·--··----

233

Analisando a quesrao da Reforica Prevideociárla.

Andrade..-··-·----·----

415

Analisando a questão di-priva:tizãçi:> da Petrobras e Elettobras. Sen. Odacir Soares---·----

266

Sen. Ademir
PRJVATIZAÇÃO

encontiam os' produtores- rlnaiS- & ~açúcar

17

60

cambial do dia 6 de lll3IÇO. Sen. José Edualdo Duna.···Criticando as medidas governamentais na área
econômica.. Sen. Ademir Andrade.-·---------..,
Analisando o Plano Real Sen Humberto Lucena.
POLÍTICA IN1ERNACIONAL
Abordando a questão das aises econômicas que aiÍllgii3m o México e a~tina. Sen. GiJherto Miranda._

468

PRODUTORRURAL(VJdeBasa)
82 _
~ o qúadÍ'o de abandono em que se

José Eduardo Duaa. ····---~-----··-

Focalizando a questão do vazamento para alguns
setores e para algumas instituições sobre a mudança

Alcântua.-------·-----··-·-·--·

que devem balizar o GovemQ Fem.ando Henrique Cardoso, principalmente com o Prognuna Comwiidade Solidária. (Rqm409.
blicaçlóO). Sen. Lúcio
PREVID~CIASOCIAL (V!de <idad•nia)

B2

Real Scn.João Fnmça.·-·----·-·----·-

14

PRESIDENlEDA REPÚBLICA
Enumerando os gxandcs lllareOS que devem balizar o Govemo Femando Henrique Cardoso, principalmente com o Progi3D13. CoJDtmidade Solidária. Sen.. Lú-

Enumerando os grandes

Apeian4o ao Govemo Fedem! pela destinação de
recursos aos setties aptcola e pecuário do Estado de
Roraima. Sen. Marluce Pinto. - - · - - - · · - - - · . _
POLÍTICA ECONÓMico-FINANCEIRA
Denunciando o vazamento de infonnações privilegiadas da áiea econômica p1!rà o setoc finsneeiro. Sen.

Analisando os oito meses de existência do Plano

56/

Marise. ···-----·--·--

Destal:ando a responsabilidade da bancada parlamentar da Região Centro-Oeste com a solução das questões sociais de BruiJJae do entomo. Sen. Mauro Miranda..
Des=vendo o atual quadro econõmico e social
do BlliSil. Sen Odacir Soares.·-------·--··

cio

Lobão. ________ ~---·- - · · - · - · - ···- ,,
Ressaltando a não-participação do PI' oo jogo fisiológico da briga por cargos no Governo. Sen. Osmar
409
Dias..•.......- - - · - - - · - - · " ' - - ' - - - - - Referlndo-se à participação do PP na base parla410
mentar do Govemo. Seo.. José Roberto Anuda. ..·-··-··-··

PES~OENr!F!cA(VJdellegião-)
POBREZA
Des=vendo o quadro de pob=a no Vale do Jequitinhonha, em Mlnas Gernis. Sen. Júnia Marise. ·--POLÍTICA AGRÍCOLA
Des!:revenclo a crise dos agricultores bi3Sileiros e
=!amandO uma =<ganizaçllo da política agzfoola. Sen.

-·----··-·· .

Focalizando a queslão do resgate da dívida social

com o PLS n.:2.4719I. que disciplina o regime de tra-

balho da categoda dos trabalhadores domésticos. Sen.

Ney

POLÍTICA NACIONAL
Des=vendo o qnadro político nacionaL Sen. Roberto Fl:eire.----POLÍTICA SOCIAL

Econômicos, sobre o PLC n.• 41/91, que dispõe sobre a
proteção do trabalho doméstico, que ttamita em conjunto

Pág.

cm

Medic;Jãndia.PA. Sen. Ademir Andtade. - - - Solicicmdo apoio do Banco do Brasil aos produtores rmais dos cenMos piauienses,. na questão da renegociação de suas díVidas. Sen. Freit!S Neto.·-·----·

23

PROFESSOR
..A!tilllondo à vergonhosa remuneraçllo dos professores a atual deficiência do sistema educaciooal Sen.
JoeldeHoDanda .. ______
·--·---

129

PROIErODEDECRETO IEGISLAUVO

=
332

415

522

PDL n.e 28/95, que susta o inciso ll do art. 1e do

Decreto n"' 598, de 8 de julho de 1990. Sen. Emandes
Ariloriin. ... _________________- - - · -

473

PROJETO DE LEI (VIde Banco Central do Brasil)
PLS n.' 6/195, que dánovaredação ao art. 3.•da
Lei n.'7.m,de30de setembro de 1985, que dispõe sobre o exercíciO de profissão de secretário. Sen. Humber-

toLucena. - - · - - · · · - - - - - · - - - · - PLS ri' 6819S, que """"""" em teiação às eleições
de 1994, anistia das sanções de que trata o- art. r- da Lei

3

ri'4.737, de JS de julho de 1965- C6digo Eleitoral.

sen.Júlio Catnpos. -·------.-·--·---·--

3
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Discutindo a inclusão na Ordem do Dia do PLC
rf!. 13191, que visa regular a edição e o processo Ieiislall~ ~
VO das medidas provisórias. Sen. Eduardo Suplicy. ····-··
Discutindo a inclusão na Ordem do Dia do- PLC'
Ji! 13/91, que visa a regular a edição e o processo legislativo das medidas provisórias. Sen. Esperidião Amin. •.•
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255
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Ministro do Planc;jamenro. Seu. Ademir Andrade.___ _ _. 2SS
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professor R>imundo Wall Fen3z. Seu. Freitas Neto.--·
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pela imputação cahmiosa verificada a um de seus mem~ em relatório iilexistf:nte no Departamento de Polí-
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cia Federal. Sen.Ernandes Amorim.·-·-··--··--Requerimento ri' 402195. pela collS1ituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, para ãpurar aS denún-
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cias sobre agentes corruptores, feitas dlll3Ilte a CP! do
~l!DpC3Cbment" e a CP! do 0tçamen10. Sen. Pedro Simon.....•..........•· - - · - - - - - - · · - - · - - - - -
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Requerimento ri' 417195. de iDfonnação. ao MiIllstro do PI.aoejam.ento e Orçamento, através do Banco
da Amazônia. quanto ao Programa de Financiamento do
Norte-FNO.Sen.ErnandesAmorim. ••...... - - · · - - - Requerimenoo ri' 422/95, de iDfonnação. ao Ministro das Minas e Enetgia. sobre a ampliação da refina-
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na Câmaia dos Deputados) que alrera dispositivos da Lei
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Parecer·rf! 109195~ da Comissão de Assuntos Sociais sobre o PLC rfl.41/91, que dispõe sobre a proteção
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Justiça e 0dadania, sobre o processo - Diversos n2
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Parecer rf! 69/95, da Comissão de Constituição,
Justiça e CicJadani.a. sobre o oficio "S .. rft35, de 1994
(Ofício ri'- 217/94- P/MC, S.T.F. de 4-2·94, na origem)
do Sr. Presiden"' do Supremo Tribunal Federal, encami·
nhaodo ao Senado Federal cópia do acórdão profeddo
por aquela Corre nos autos do Recurso Exttaoidináiio r:P140890-1/210, que declara a inconstirucionalidade da
Lei ri' 32. de 7 de julho de 1989, do Distrito Federal,
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do artigo 90 da Lei Ozgânica dos Municípios - Lei
Complemenmr ,2 I, de 17 de dezembro de 1975, com
redação dada pela Lei CÓJnplemeDmr ri' 36, de 17 de outubro de 1983, do Estado do Rio de Janeiro, para o fim
previsto DO att. 52, X. da Constituição Federal.·····-··-···<
PR ri' 31/95, que· suspende a execução da Lei n"
32, de 7 de julho de 1989, do Distrito Federal, DO Recur-
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fatos atribuídos ao Senador F.mandes Amorim. ....___ ...
Encaminhando à votação o Parecer n2 89/95_ da
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Amorim. ................................... -·-··---·------.. ---··-···
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Registrando o transcurso do centenário do PatriazcaJosé Bezenade Menezes, ocorrido em 13-3-95....
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Aparte à Sc:n. Bencdita da Silva. ··-·-··-·-··-·-·--P.bS If! 7Q(95, que autoriza OPoder Executivo a
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jurista brasileiro Clovis Bevilacqua. •............ ·-·--··-··--Apelando pela convocação do Ministro das Minas
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em Belo Horizonte. prcp.ar.atOnO à participação brasileira na Segunda Confcrêncu das N~ Unidas sObre

Homenageando ~D:: o ex-Deputado
Federal e prefeiro de Ten-un.J~.Pl. professor WallFe:rraz.

326
329

436

('l

---··-·--··-...·-----de Relações Exte-:
riores e Defesa !S.&:»<IO..&. 1Aot'of!" l' rt>L ~ 86194 (PDLn2
26f/93, na Câma: <1 ~ .. llrr'f'Utalt-ll. •. que aprova o texto
do segundo pror.:..-,.,.. ..a 1 .-..L ~ · .a.:ordo, sobre tranSporte mariumo o:~ .&.J ot"l"'(l'"" .1 J< q'Ublica Federativa
do Brasil e a Rep!.<hU."" ~ nlr".L .1.1 "-lcmanb.a, em 17 de
novembro de I CN: ('r." f<- ,~ .. ~~..o.
. -·--·-··-·-·-··
LUIZALBERTO M \~ :1" [>f • •LI"\"EIRA
PR~ 3K.Q" -.1ur ,n..a ... t.rmu..Uo de Ciência e
T.ecnologxa. ~~--~-··---·-··-··-··-···
PLS ~ 8Y9" Q\llt' dr'~ o .an 6! da Lei ri!
8.137/90 que ddur crynr' cul• a a orde:r:n tribo~
económica e cootr& • n-:~.,
.x coruumo. e o art. 13
da Lei o!6.729/7'9, qtM" .W;-a-.. .. ,..,..'('a coocrssãoco~-:
cfui entre produk>re " :a-«:- ~..-a di:' ..-eículos automotores de v ta rerro.n
-· .... - - - - - ·

276

< ~>mo.._... .. ,

281

439

...\

MARLUCE PL'o"TO
Apelmdo .ac• Go:""f'rnl l-nkr I! peU: destinação de
recu:iSos aos ~ apto. oW r pn:u&no do Estado de
Ror.ihna. ··-·-··:...·--~- -·
--- ~~~--~----··-··-···
Destacaodo .a p.v".ll."!p.a.;~u do. .s.ena:iota Benedita
da Silva na Coiúen::J.:u lr.irrr..:•tn.ll sobre a pobreza.
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Ata da 1911 Sessão, em 16 de março de 1995
I • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney. Teotônio Vilela Filho, Renan Calheiros
e Antônio Carlos Va/adares
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES,
Ademir Andrnde - ADloDÍ<> Magalhãe$ - Antollio Vallada~- ArliDdo Porto- Alrur da Tavola - Beoedita da Silva- Beni
Verns - Bemardo Cabmi - Carlos Bezerra - Carlos Patroc!Dio Carlos WilSon - Casildo Maldauer - Coulioho JOIJ!C - CUnha
Lima - Darcy Ribeiro- Edison Lobio- Eduardo Suplicy- Elcio
ALvares - Emilia Fernandes - Epitacio Cafetei:at - Emandes
Amorim- Esperidião Amin- FemJndo Be=ia - Flamno Melo
- Fra.nceiino Petoira - Fmtas Nero- Gemido Melo- Gersoo Camata- Gilberto Minmda- Gilvam Borges- Guilbenne Palmeira-

Senador Valndr Campelo- Senador José Roberto An-uda- Senador Lucldlo PorteDa.
, O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vneia Filho). O ""!t!erimento que acaba de ser lido será submetido á ®li,betação do Plenario, após a Ordem do Dia. - Sobre a mesa. IeqUerimento que será Jido polo Sr. 1° Secretário em exereicio. Senador Coutmho 1orge.

E lido o sequnte
· REQUERIMENTO N• 357, DE 1995
Sr. Presidente.
Requeiro. nos lermos dos arts. 49. inciso X. e 50. § 2° da
Consti[llição FederaL seja.'ll prestadas pelo Ministro do Meio Ambiente dos Rea.zrsos Hídricos e da Amazônia as seguinles infor-

Hugo Napolci.o- Humberto Lucena- !ris Rezcndc- Jader Barbalho - JeffetSOil Peres - João Fránça - João Rocha - Joel de Holianda- JoD>S Pinheiro-José Agripino-José Alves- José Aml<il!
- José Bilmco --José Outra -José Fogaça -José f&nacio -Julio mações:
Campos -JUDia Ma;ise- Leomar Quintauilha- Levy Dias- LuciI -azrecadação anual da TORMB. nos anos de_l990. 1991,
1992.1993 e 1994;
·
dio Portela - Lucio Alcan- - Ludio Coelho - Luiz Alberto MarlucePiniO- Mauro Minmda- NaborJuníor-OdacirSoares2 - Especificar os programãs e- atividades fmanciadas ou
Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet - Renan apoiadas com recursos arrecadados pelo TORMB, _nos anos de
Calbeiros - Roberto Freire - Roberto RequiãO- Romero Jucá 1990.1991.1992.1993 e 1994. por regiões e-Estados:
Romeu Tuma - Sebastião Rocha - Sergio Machado - Teotollio
3 - Relatório fisico-fmanceiro dos anos de 1990. 1991.
Vilela- Valmir Campelo- Vilsoo Kleinubing.
Im. !993 e 1994, sobre venda da bonacha do estoque regulador.
O SR. PRESIJ)ENTE (TeoloDio Vüeia Filho) - A lista de
4- Especificar os programas. projetes e atividades fmanciapresença acusa o coz:apaxecitaento de "/5 Srs.. Senadores. Havendo dos ou apoiados com recursos -da venda da ban:acha do estoque n.número regimental. declaro aberta a. sessão.
_
gula,doroosanosde 1990,199I,1993e I994,pocregiõeseEstadoo;
Sob a proteção de Deus. iDiciamos nossos traba.Ihos.
· S - Especificar a quantidade ainda existente no estoque reO Sr. 1° Secretá:rio em exercício. Senador CoutiDho Jcxge, guJad9r.
procedenl à Jeibml do Expediente.
Justi6cação

É lido o seguinte

AVISO
DO-MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES

N" 80195. de 13 do CO!ml!e, encaminhando infO!lllações soos quesitos COilSf.8ntes do Requerimento n• 187. de 1995. de
autoria do Senada Gilberto Minmda.

m

As infonnaçõÕs foram eueaminhacbs em cópia ao
IO<jUCl"Cllte.

•

O mqucrimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vdeia Filho)- Som a
mesa. requerimento que SCiá lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Coutinho Jorge.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 356, DE 1995

Sr. Pn:sideute.
Requeiro. nos tennos do art. 160 do Regimento Intemo do
Seuado Fedeaal. que a Hora do Expediente da Sessão Onfuliria do
dia 21 do conente, seja destinada a comemorar o ''Dia Intemacional para a Eliminação da Discriminação Racial".
- Sala daa Sea sões. 16 de lli3IÇO de 1995. - Senadora Beued~
ta da Silva- Seoadoi João Rocha -Senador Reoam Calheiros-

Devido .uma total falta de infonna.ções a respeito da
TORMB. que deveria ser investido no extrativismo. e a continuação da aise da borracha e, atendendo solicitação dos movimenEos
dos seringueiros, se justifica o referido requerimento.
Sala daa Sessões. 16 de Jli3IÇO de 1991.- Senadora Marina
Silva. (PT- AC).
(À Me3G para DeciZio)

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vdela Filho)- O ""!t!erimeuto lido será despachado à Mesa, par.t. decisão. nos termos do
art 216.IIL do Regimenrolntemo.
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exetcicio.. SCnadorCoutinho1orge.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 358, DE 1995 .
_
Com base no ari. 2Si5.. alínea a, dÕ Regimento Interno do
Senado Federal, solicito ã Vossa Excelência a retirada do Requerimento n° 329.. de 1995, que
pedido de infonna.ções ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
E,tg_ _15 de março de 1995. Senãdõr -Ernandes Amorim,
POT-RO.

requer

REQUERIMENTO N• 359, DE 1995

Senhor Presidi:.DtC:.
Com base no art. 256, alínea a, do RegimenlO Interno do
Senado Federal, solicito a Vossa Excelência--a retirada do Requeri-

ANAIS DO SENADO FEDERAL

2

mento n° 328. de 1995. que requer informações ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Ptevidênç:ia SociaL
Em 15 de março de 1995. - Senador Emandes Amo~

PDT-RO;
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -Com base
no art. 256. §
alínea a do Regimento IDtemo, defii'O a retirada

zo,
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2. são verldicas as infon:uações veiculadas pela itnprenS:a,
das quais destacamos o jornal Gazeta Mercantil de 8 e 9 do corrente mês., sobie a orientação emitida pela Presidência do lbama h
StíãS Superintendências Regiooais. no sentido de ignorar a existência do Decreto n° 750/93 e seguir o C6digo Florestal. no concernente aos procedimentos para a área?

dos requerimentos, que vão ao Arquívo.
A Presidência =ebeu, do Parlamento Amazêuico, cópia da

Justilioação
A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ameaçados
Resoluçio n° 56. adota.da pela Diretoria daquele ParJameuto, reu- doplanemen:qu~~tecoDlro~
nida em sessão extraoJ:dinária no dia W/02195, na cidade de Brasi. É necessário. portanto, esclarecer a vetacidade das notícias
lia. referente à siwação de conflito surgida nas frootei:ras dos veiculadas pela imprensa. par.l que se possa tomar as medidas capaíses do Equador e do Peru.
bíveis no caso.
À Comissão de Relações Extcricxes e Defesa Nacional, para
Sala das Sessões, 16 de março de 1995.- Senador Couticoohecimento.
nho Jorge.
O SR. PRESIDENTE (feotonio V~ela Filho)- A Ptesi·
(À Mesa pam dects<W)
dência infOIII13. ao Plenário que, durante a sessão ordiDária de hoje,
serão eleitos o Corregedor e os Ccmegcdores Substinuos. São canO SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O n:querididatos o Senador Romeu Tuma para Com:gcdor. e os Senadores memo lido será despachado à Mesa pua decisão, DOS tctmos do
Ramez Tebel. Joel de Hollanda e Lúcio Alcâmara. p3Ia Conoge- inciso m do art. 216 do Regimento Intomo.
dores Substitutos.
Sobre a mesa. requerimento que setá lido pelo Sr. 1°-SeaePassa-oe à eleição do Ccm:gedor e dos três c~
tário eni exercício., Senador Renan Calbeiros.
Substitutos. em obediência aodispostonaResoluçãon"17, de 1993.
É lido o seguinte
A eleição processar-se-i atr.J.v6s de cédulas uninominais,
que estão à disposiçáo dos Srs. Senadon:s na cabine telefôlliQ.
~
~REQUERIMENTO N" 362, DE 1995
Em atenção ao que detenniDa o § 4o do art. 60 do Reg:amenRequeiro, nos termos do art. 255. inciso U alínea c , ii.em
to Interno. por proposta de um terço dos Senadores ou de Uder
12. do Regímento Intemo. que sobre o Projeto de Lei do Senado
que tepn:"sente este número, a eleição poderá ser feita em um único- 0 o 39, de 1995, que dispõe sobre a cootinuidade _de: execução das

escrutíniõ.
obras públicas. além da Comissão coo:stante do despacho inicial
Sobre a Mesa. requerimento que será lido pelo Sr. lo Seae- seja ouvida. também. a de Serviços de Jnfra..Estrunna.
tário em exercício, Senador Renan Ca.Iheiros.
__
Sala das Sessões, 15 de março de 1995. - Senador José
É li~ e aprovado o seguinte
Agripino.
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vdela Filho)- A maléria
serÚncluída na Ordem do Día oportunamente.
REQUERIMENT<> N' 360, DE 1995
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° SeNos temlos do art. 60, § 4°, do Regimento Intemo, requeiro
cretáriQ. em exercício. Senador Renan Calheiros.
que a elei?c pua ~gedor e Correg~s Subsº~tos seja fei. São lidos os seguintes
ta em um üníco escrutínio.
Sala das Sessôes. 16 de DllUÇO de 1995.- Valmir Campelo, PTB - Esperidião Amin,- PPR- Bcmardo Cabra~ - PPREQUERIMENTO N' 363, DE 1995
Ronaldo Cuãha Lima- PMDB.
Nos tecnos do art. 258 do RegimCnto In!emo do Senado
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Os Sr. Se- Federal. re~eiro a tr.Unitação em conjunto dos Projetas de Lei do
nadotesjápodemvOiar.
__ Senado D0 6, n° 8 e i:lo IS, de 1995, de autoria, respectivamente.
A eleição proce:sar-se-á àmmte todo o perlodo da sessão dos nobtos Senado.-es José Eduardo Dutm, Daicy Ribeiro e Beneaté o seu enceaamento, quando, ao fmal. procede:remos à sua apu- dita da Silva. por versarem~ a mesma matéria.
taçáo, na foal]ll n:gimental. •
~ ~
Sala das Sessões, 6 de março de 1995. - Seoador Sérg»
No momento de votar, o funciooário tespOnsá.vel anotará o Machado.
voto de cada Senador.
Sobre a mesa. teqUerimeDto que será lido pelo Sr. 1° SecreREQUERIMENTO N" 364, DE 1995
.
tário eiil exercício, Senador Renan Calheiros.
Nos termos do artigo ·253 do Regimento IDtemo do Senado
É lido o seguinte.
Federal requeiro a tramitaçio em coojunto dos Projetes de Resolução n<>s 15 e 18. de 1995, de autoria. xespectivamente. dos nobtes
REQUERIMENTO N' 361, DE 1995
Sendoxes Pedro Simon e Coutinho Jcx:ge. por ve~m sobre a
Senhor Presidente.,
mesma matéria.
Requeiro, nos tennos do parágr.úo Z' cio lin. 50 da Consti·
Sala das Sessões. 16 de março de 1995- Sena<lor Sérg»
tuição Federal. sejam solicitadas ao Exm0 Sr. Ministro do Meio
Machado.
Ambieme, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal. Dr. GusO SR. PRESIDENTE (feotônio V~ela Ftlbo)- Os n:quetavo Kianse. infamações sobre o Doc:mo n° 750 de 10 de fevm:iro
rimentOs lidos são publicados e. posterioD:nette. in.chúdos na Orde 1993. que ''diSpõe SObre o corte. a explaaç:ão e a ~de vedem do Dia.
getação primária ou nos estágios avançados e m&lio de "'generação
Sobre a mesa. projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1° Seda Mala AtlâDlica. e dá outtas providêDcias".oo que se :refere a:
cretário em exetclcio. Senador Renan Calheiros.
L :regulamentaçãO e instruções nounativas baixadas pelo
São lidos os se.snintcs..
Ibama após a divulgãçio do Decr:eto D0 750'93:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N"67,DE 1!1115
Dá nova redação ao art.3<', da Lei n° 7377, de
30 de setembro de 1985, que •dispõe sobre o cxercJ..
cio de pro6ssão de Secretário e dá outras providências•.
O Congresso Nacional decreta:
_
_
Art. 1° 0 art. 3°, da Lei D0 7377• de 30 de se~bro de
1985, passa a viger cem. a seguinte redaçio:
"Art. 3° Fica assegtuado o dimito ao exctclcio da
profisSã<) aos que embora. não habilitados nos teunos do
artigo anlerior, cootém, pelo menos. S (cincolanos inin-

3

veis CO!Jl mlação às diferentes classes sociais. As sanções eleitorais
mais penalizam justamente esses brnsileiros desamparados. muitos
das quais nem têm coodição de alcançar o pfudpio jurldico seguDclo
o qual a ninguém é penmido ignorar a lei.
Cremos que a iniciativa, se a.provadã., Poderá até servir de
alento aos ci~ que Dio exercemm seu ~itCHiever nas t11timas eleições. E preciso estar consciente, ademais. que muitos eleitores deixam de comparecer às umas por falta de recursos oo
auxílio, principalmente os moradores da zooa ruraL

Assim. espemmos de nossos ilustre$ pares a aprovação da

iniciAtiva, certOs de que sua ttansformaçio em lei rumprirá uma fi~
letrupiOS. ou 10 (dez) anos inte:rcalados. de exm:ício em nalidade de xelevante interesse social, tão importame num Estado
atiVidades próprias de seo:ctaria. na data de vigência democrático.
desta lei".
Sala das Sessões, 16 de~ de 1995.- Senador Jú6o
Art. 2° Esta lei cotar em vigor na data de sua pJblicação.
Campos.
~- 3° Revogam-se as disposições em contrário. - -LEGISlAÇÃO CITADA

Justiftcaçio
Ao ser sancionada. a Lei 0° 7 377, de 30 de _setembro de
1985, não levou

~consideração os

dheitos daqueles gue, embora

sem possuúem cursos de espécie alguma- poxque até mesmo não
eram exigidos -. vinham exen:endo. com eficiência .. atividades
próprias de profiSsãO de Técnico em Secretariado, clue entio seregulamentava.
.
Desrespeitou--se, assim. o princiPiO ":i.SSCgurado em- todas as
Constib.lições btasileiras- que a Carta de 88 registra em_ :;eu art. 5,
ite:m. XXXVI-. Segundo o qual "a lei não prejudicará o direito adquirido. o aro juridico perfeito e a coisa julgada".
Aqueles que já exerciam. a anos. a profissão. no momento
de sua ~gulamentação, haviam adquirido o incontestável direito
de continuar a exercê~Ia. sem qualquer restrição; sob pena de negar~se vigência à norma constituciooal asdnalada
O projeto que ora submetemos à apreciação dos ilustres
membros desta Casa e que, certamente, será aprovado e transformado em lei. objetiva corrigir o equívoco OCOirido à época da promulgação do diploma em exame e restaurar os direitos violados
dos milb~ de trabalhadores. que exercem atividades próprias de

S<CIWria.
Sala de Sessões,l7 de ~de!995.-SenadorHumber·
to L"""""- (À Comissão d~ Asruntos Sociais- ck~isd~ tenni·
nativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE 1!1115
Concede, em relação às eleições de 1994, anis-tia das san~ de que trata o art. 'fO da lei n° 4.737,
deiS de julho de~- Código Eleitoral.
O

LEI N"4.737, DE IS DE JULHO DE 1965

Con8=so Naciooal decrota:

Art. 1° Ficam anistiados das sanções previstas Do ar( 7° da
Lei 4.737. de 15 de julho de 1965. os e lei~ que, obrigados a
votar nas eleições de 1994. não o flZCram riem se )Jsiificaram no
pmzo estabelecido nesse mesmo dispositivo legal. Art. Z' Esta Lei entra em vigor-na data de sua publicação.
Art. 3°_Revoga.m-se as disposições em·coD.ttario.

Justificação
O Projeto que cn. apresentamos, tendo per meta isentar de sanções os eleitores faltosos nas IÍhimas eleições., bJsca le'Jar_ ~ conta os
iiDímeros desníveis sociais ~es na vida do povo brasileiro, sobmudo oo COilleXIO educociacal. Isto po<que. iofelizmellle, é de todos
coobecido o fato de que g=de parte de nosso povo é desfavorecida
alltmal e ecooom.icamente. e são jJstameme esses mCnos favomcidos
os mais vitimadOs poé lei$ qtie descmsideram os c:ontras1es il'refutá.~

Institui o Código Eleitoral
Art. "]O O eleitor que deixar de votar e não se justifiCar peo Juiz Eleitonl ali 30 (lrinla) dias após a =1ização da eleiçio incoamá na multa de três a dez por cento sobre o salário
I3Il!e

mínimo da região. im~ta pelo Juiz Eleitoral e cobrada na forma
prevista no an. 367. (') (')
§ I 0 Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a
respectiva mufti oU de que se justificou ·devidamente, não poderá
o eleitor.
I- inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função
pública. investir-se ou·emr:)ossar-se neles;
ll - receber vencimentos. remuneração. salário ou proventos de função ou emprego público. autárquico ou para.estatal. bem
como fundações governamentais, emp~. instiwtos e sociedades
de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo Governo
ou que-exerçam serviço público delegado. correspondeD1es ao segundo mês subsequente ao da eleição.
UI- panicipar de concom;ncia p.lblica ou administrntiva da
União dos Estados, dos Territ6rios., dO DistitOFederal ou dos Municípios. ou das respectivas autarquias;
IV - obter empréstimo nas autarquias., sociedades de economia mista. caixas ecenõmicas federais ou e$taduais, nos íntuitos e
caixas de previdência social. bem como em qualquer estabelecimento de ~ito m:mtido pelo Governo, ou de cuja administração
este participe. e com essas eutidades celebrar coDtiatos;
V- obter passaporte ou carteita de id_e_uüdade;

Vl- renovar mauícula em estabe-lecimento de ensino oficial
ou ftsealizado pelo GoVeDto;
VH- ptaticar qualquer ato para o qual se exija qUitaÇão do
serviÇo militar ou impostO de renda.
§ 2° Os brasileiros natos oo nawralizados, maiores. de 18
anos. salvo os executados nos arts. soe 6°, L sem prova de estarem
alistados. não poderão praticar os atos ~litcionados no pa:r.igrafo
3Jlterior. (')
§ 3° Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar
em 3 (três) eleições consecutivas. não pagar a multa ou .oão se jus~
tificar no pn-..zo de 6- (seis) meses. a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido.
(A Comisrão ck Con.stúuição, Justiça e
nia- decisão urminativa.)

Cidada~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

4

O SR. PRESIDENTE (feoronio Vilela Filho)- Os proje,
tos serão p..~blicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa. oficio qUe-ser:s. lido pelo Sr. 1° Secretário em
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Atenciosamente.- Senadora Júoia Marise, Liderdo PDT.
O SR. PRESIDENTE (feotoDio Vilela Filho)- Seiio feitas as substib.lições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vuela Filho)- A P=idência recebeu o A viso na 77/95, de 14 do conente, do Plmdente
do Tnruual de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão
OF.N-88195-GLPDT
Brasília,l4deuwçode 1995 n• 103/95, adotada por aquela Cone, sobre sua posição em relação
i instituição de organizações não governamentais para atuar no
Senhor Presidente.
·
CutmJre-me informar a V. Ex• a indicação dos Senadoles combale à conuPÇão.
À Comissão de Relações Extaiores e Defesa Naciooale, em
SEBASTIÃO ROCHA e DARCY RIBEIRO para integr=m.
como titular e suplente. respectivamente. a Comissão Pet:maneme cópia. à Comissão de Fisalinção e COO!role pam COilhecimonlo.
(DIVERSOS N" 43. DE 1995)
de Setviços de InftaMEstrutura.
AtenCiosamente, -Senadora Júuia Marisc. Uder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (feotõnio Vilela Filho)- A PresiO SR. PRESIDENTE (feotõnio Vilela) - Setá feita a dência recebeu do Senador Ney Suassuna relatório conrendo sugestões visando & melhoria das ações desta Casa nos campos
substituição solicitada.
.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário administrativo. politico e de imagem institucionaL
em exercício, Senador Coutinho Jorge.
O expediente será publicado e encaminhado ao Grupo de
Tm.balho de Reforma e Modemizaçio do Senado Federal.
exercício. Senador Coutinho Jcqge.

É lido o seguinte:

São lidos os seguintes:

(DIVERSOS N"44, DE 1995)
OF.N-76195-GLPDT
BrasilU,l4delllliiÇOde 1995 •.
O SR, PRESIDENTE (feorollio Vilela Ftlho)- Há OiadoSCDbor Presidente,
:res inscritos.
Em substiwição ao que foi deliberado pelo Plenário cjesta
Concedo a pe.la.vra ao nobm Senador Lúcio Alcântara que
Casa cumpre-me ipfonnar a V. ~· a indicação dos Senadores dispor.\ de 20 lllÍDDIOS.
DARCY RWEIRO e SEBAST!AO ROCHA. pora. íntegr=m.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o
como titular e suplente, respectivamente, a Comissão qUe analisará seguinte discurso.) - Sr. ~sidellf.e, sr-s e Srs. Senadores. ontem.
a Medida Provisória n° 906195. "que autoriza o Poder Ex.ea~tivo a
ouvi"""' aqui do plenário desta Casa várias maoifestações elegi~
coo.tratar a Itaipu Billaciooal pagamento de débito juDto ao Tesou·
sas. de justo reconhecimento. ao nosso colega. Senador Darcy_ Riro Nacional com tírulos da dívida externa. brasileira. denominados beiro, que toeebeu merecida homenagem. distinsuido q~e foi. pela
"Brasil [nvestiment bond-Bid", em valor com:spondente a até
Universidade de Brasilia. com o lliulo de Doutor Bonoris CausaUSS92.800.0CX),00 (noventa e dois milbões e oitocentos mil d61aReservei-me pam fazer o regisuo desse fato oa sole.uidade
n:s dos Estados Unidós da América)". _
de boje pora que. aproveilando o .,..j:> dessa distinçio do SenaAtenciosamente. - Senado!a Júoia Marise, Lider do PDT.
dorD:m:y Ribeiro, pad6ssemos. também. dizer da oossa espei3DÇ3
OF.N-77/95-GUPDT
Brasilia,l4demaxçode 1995
de que o novo Govemo. recentemente inslalado. venha - ~o
Senhor PI1:sidente,
demonstram os primeiros sinais ..:, dedicar uma atenção especial à
Em substimição ao que foi deh"berado pelo PlenáriO~ desta questãa"da EdoJCação no Brasil.
.
Casa, cumpre.me ÍDÍCJnl!at' a V. Ex.. a indicação dos Senadores S~
Mas llicrpoderia deixar de fazer. neste momento. este regiS-BASTIÃO ROOIA e 1UNIA MARISE, para integm"Cm. como t.J. tro sobre essa figma. humana excepck«1al -intelectual, homem pútular e suplenre, ·respectivamente a Comissão que analisará a blico, educador, o !l05SO colega. Professor Darcy Ribeiro.
Medida Provi:sória. n° 910/95, "que altera o artigo 60 da Lei D0
Ati poooo tempo. ~lei oo partido do~ faz pa11< S.J?<"
8.694, de 12de agosro.de 1993,que <lispõe sobre as climrizos pora e tive oportunida.dc de plV&r. de perto. de sua amizade. com~m
aelabor.lção e exe<:Uçãoda Lei Orçamentária Anual de 1994".
do UliUl relação de gtaDde respeiro e •drrúração pela sua partiCipaArenciosamente.- Senadora Júnia Marise, Líder do PDT.
ção na vida pública, inteleclual e cu1tum1 do DOOSO Pals. Diria
mesmo que ele é uma das figui2S que mais enaltcce:m- emre tauOF.N-78/95 GLPDT
Brasília.l4de maiÇOde 1995
tas ~e aqui estio- e hc:mam esta Casa.
Senhor Presidente, .
.
.
E o que me chama a atençio nessa peiS"'a1idade. singular
Em substituição ao que foi dclibenldo pelo Plenário desta do Seoador D:m:y Ribeiro 6 sua dedicaçio. sua vetdadeira deve>Casa. cumpre-me informar a V. Ex.. a indicação dos Senadores ção i consa da Educ:açio e também ls questões telaciaw!as AhisSEBASTIAO e IÚNIA MARJSE, para inregrarem. como tiDllar e . tória da cultura e da evohtçlo ccooõmica. e política cS:o BtaSiL de
suplente, ~amente, a Comissão que analisará a Medida modo especial em relação à questão indigenista brasilen.
Provisória no 914195. "que dispõe sobn: a criação dos cargos em
Quero dizer que S. Ex• foi aqui mniro lembmdo e louvado
comissão que menciona e dá outras providências".
pela sua decisiVi-participaçio na fundação da UDiversidade de
Atenciosamente.- Senador.a Júoia Marise, Líder do PDT.
Brasília. Mas no C8IDp) do ensino superior. Sr. Presidente., Srs. SeOF.N-79/95-GLPDT
Br.lsília.l4delllliiÇOde 1995
nadores. devo diz.c:r que este não é o único fruto docxn'ente do trabalho e da dedicação do Sc:oador Darcy Ribeiro. Tive a
Senhor P=ideme.
Em substituição ao que foi deliberado pelo PleDário desta opcxtullidade de visitAr, há algum tempo, a Univ..sidade Estadual
Casa. cumpre-se informar a V. Ex• a indicação dos Senadores Dar- do Norte Fluminense, uma univeisidade implmtada pelo Govemo
cy Ribeiro e Sebastião Rocha., ~ integnmm, ~ titular e ~ do Estado do Rio, sob a liderança e a orientação do ex-Govemador
plente, ~ivamente, a Comissão que analisará a Medida Leonel Brizola. que tem sido tamb6m um político dedicado 1
Provisória n°918/95, "que dispõe sobre a :remuneração dos recur- sa da Educação. e me deparei c:om uma grande obra. Uma universos do Fundo de Participação PJS.PASEP, do Fundo de Amparo sidade tealmente voltada para o teit:ei:ro mil&rlo, na qual a caneta
ao Trabalhador. do Fundo da Marinha Metc:ant~ e dá oot:rns provi- e o lápis são substituídos pelo comp1tador- Todos os professores.

=-

dências':
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são douton:s, e o único regime que vigora para o professor- é o do
tempo ·integral e da dMicação exclusiva. Univezsidadc ra.mb6m
profundamente vinallada. à economia, is tradições s6cio-cc:onômicas e políticas daquela ~gião do norte fluminense. Universida~
que importou cérebros da União Sovi6tica. e que de Li saíram em
~da crise político-ccon&üca daquela fedemçio de repjblicas.
Essa universidade é ~te um fato uovo na história do ensino
superior no Brnsil e é t.ltrllbéD decoaE.ocia do tnt.b:albo, abnegação
e dedicaç!io doSenadorDucy Ribem>.
·
Isso é tão ven:fadctto que o seu partido. o PDT. venci&:> nas
últimas eleições pan o Govemo do Estado do Rio de Jaoeiro. ,,
manteve como chanceler da Univetsid&de, tal era sua ~cia.
sua dedicoção e a gnndeza da obm por ele CODSinllda. É preciso
também que se mencione o fato de que o Senador Darcy Ribeiro
foi o inspirador e respaasável nio só pela f01lll8Çio podagógica e
política., IllllS pCJa própria CODCrelizaçio física daquela rede de escolas DO Rio de Janeiro, os cham•dos ClEPs- CeDtros Integrados
de Educoção Públi<:a. que podem até merecer IOpS!"O. de aJsuma
fCli:IDII. no seu fuDc:::iooameof na sua <X:ID"""pÇi' aiQUittt&ica. e pochg6gica., mas que. DO m6i1o, niDguán podem ne~ desde que seja al-
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S. Ex• sempte diz, indignado - porque é uma qualidade
dele o tom indignado com que veste as palavras, a revolta com
que manifesta muitos áe seus sentimentos -. que nunca viu uma
v;u;a abandonada, uma galinha abandonada, um porco abandona~
do, mas vê milhares de crianças abandonadas. Esta _é uma frase
que choca. mas que deve servir paxa nos eacber, a todos, da justa
iudignação que possa produzir R:SUltaclas que ~ essa situação escandalosa de injlstiça existente em .nosso País.
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex" um aparte,
nobre SeDada: Lúcio Alcântam?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex". oobre SenadorValmirCampcJo.
O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Lúcio Aicântaia,
gostaria apenas de~ ~a V. Ex•, porque, mais uma vez, traz
a esta Câmara Alta um assun10 de suma importância. e principalmente por estar refaciouado a um Senador da República como o
Sr. Da:cy Ribeiro. Eu não poderia, nesta oporwaidade, deixar de
parnbenizar V. Ex• por registzar. DOS A!Ws do Senado Federal. a
homenagem que a Universidade de Brasília fez. ontem. à figura
desse homem público, desse homem querido de todo o Brasil que
guémqueexamineaqudiocomist:oçãopolíticaeideológica.
é o SenadorDarcy Ribeiro. E o faço com muita emoção -e com o
Foi o fato de ter pmc:Uiado dar aos alunos polns. is crian- sentimento. tam~_ da responsabilidade que tellb.o para com os
ças que estão fcn da sala de aula, aos filhos dos ope<ários. dos tm- destinos do Distrito Fedetal. como seu repteS<Dlllllte aqui DO Seuabalhadores, àqueles- que não podem pagar a escola privada, a do. mas, muito mais, como ex-aluno da UNB que sou. universidaescolaputicu.la:r,umaescoladignadcssenome.umaescoladotada de na qual ingressei em 1966. Tcdos-nós, ex-alunos. temos na
de todos os recursos. desde as iasto'eQ"'es física$ -ãos malei_iais dis- í.IgtJrn e na pessoa. do emiDente professor, joms.lista e do político
poníveis,i prcpamção dos profe~. e, principalmeute, com en- _ Darcy Ribeiro uma expressão de respei.ro. O Brasil deve muito ao
sino em tempo integral.
Senador Dan:y Ribeiro c teDbo absoluta. certeza de que S. Ex• ainSr. Presidente. sn e SIS. Seaadores. este é um dado essen- da poderá fazer muito pela educação do nosso País. V. Ex• está de
cial da questão, que o professor Daroy Ri~iro Dia se cansa de re-- parabéns por tr.tzer à Câmara Alta do Coagresso Nacional. para
petir: Dão haverá escola de boa qualidade se a escola não ministrar que tome conhecimento, esta homenagem que signif~ muito na
o ensino em tem.po integral.
vida desse homem pllblico que é Darcy Ribeiro. Eslá de paxabéas
Vejam bem o que está acoqtecendo no Brasil. oo Ceará. e V.&•ede parabéns. muito maio::. o nosso eminente e queridoami'creio que também oas principais cidades de todos os Estadas do go, Senador Darcy Ribeiro. ...
País. Os colégios particulares. que ministtam. em principio. um
O SR. LUCIO ALCANTARA- Nobre Senador Valmir
Cl!Sioo de boo qualidade. os colégios destinados ãs peosoas que po- Campelo, agradeço V. Ex" por esse depoimento. que =ve pan
dem pagar :is suas nrnsa'idades, estão, de 2 a .3 anos para cá. voltan- fortalecer ainda mais as palavras q~~e proDUDCio :oeste momento,
do ao ensino em tempo iotegrnl. Ou seja. a crlança ~ pela .Dla!Jbâ e in.spir.ldas num desejo de fazer, aqui. um reconhecimento público
sai .à. tmie, inchsive fa:mJdo as mfeições na própria instituição.
dessa missão que o Senador Dm:::y Ribeiro vem comprirdo ao lonOm. se-a parte da sociedade que tem rocursos para pagar go de sua vida, inclusive pcxque. ontem mesmo, quando recebia o
uma escola de boa qualidade pan seus filhos procuza a escola em Ululo de Doutor Hooóris Causa. ele lançava mais um aletta: que
tempo imegrn:l. é pcmplC. :n::ahneme, esse é o tipo de ensino que se transformasse a Universidade de Bmsília JJUma cspki.c de orgaconvém às nossas crianças. à nossa juventude.
nismo autõnomo- aquilo de que tanto se caneD.ta. a propalada au·
Pottanlo, quando se fala em escola de boa qualidade, inega.- tonomia. uniVersiiária. Mas não falava somente em autonomia de
velmmte é preciso pens:ar em uma t:icola em tempo imegtal. e gestão, mas em autonomia de pensamento. em liberdade· de criaDio em uma escola pobre, paJa polm:s. É mister pensar em uma ~ em hõerdade de crltica,. p&ra que essa universidade seja. de
~ que possua. de faro, condição de oferecer um ensino que fato, uma espécie de coos:ciência cúticà do País.
permita. ~pessoas, :inclusive, mudarem o seu destino, o seu
As nossas univeaidades estio ainda cereadas por muros, alfuturo. mediau.tc a i:Dstruçio e os conhecimentos de boa qualidade tos e largos, muralhas. diria melhor. que as isoJam. munas vezes.
que vcobam a adquirir.
de seu próprio alvo, a cormmjcfade. Costuma haver uma espéCie de
E o paladino disso. no Bxas.il- e esse credito deve ser dado
desconfiança recíproca entre socitdade. e universidade, c esse é
a ele -, é o Senador Darey Ribeiro, que ~gar.oo a idéia da escola um clima destrutivo, infértil. porque a universidade, como núcleo
em tempo integral. c que não se CUJSa de repetir. numa espécie de de ciência e de pensamento. deve preservar a sua autonomia, exerbotdão, onde vai. que nio se trata de criança abandonada. porque cendo de maneir:a comperente o seu papeL
criança abandonada é aquela que está fora da escola - o seu lugar
é a escola, principalmente aquela em tempo integral. que. muitas
De fon:aa que aguardo, inclusive, do atual Govemo - que
vezes, vai substiruir uma f1m11ia inexistente, possibilitando a as-- tem :oa sua~ um pr.ofessor. um in.relecrual. o Senhor Fersistência médico-odontológica e uma alimentação de qualidade.
naodo Hemique Carooso; qu·• tem DO Miuistmo da EdUcoção um
Volto a repetir uma expressão que S. Ext muito usa:" a in- educador. o professor- Paulo Renato de Souza, e :no Minisl&io da
teligêocia eD1ra pela boca". Ou seja. a criança iotcligeme é a que se a.dtura um outro professor~ o Sr. Fnmcisco Wcffort -.que dê uma
alimenta bem. tendo condições de dese.o.volver o seu sistema ner- ~ candente. afumativa, decisiva pan. a soluçio dos princivoso c suas possibilidades de aprendizado.
pais problemas de educação do povo bc:sileiro.
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Ainda boje vimos, na reunião conjmta das Comissões de
Constiblição, Justiça e Cidadania e de Educação, o Senador Daroy
Ribeiro ler o seu tela.tório, com o Substitutivo da Lei de Diretrizes
e Bases da educação nacia>al, cuja tramitação, em boo bom, se decidiu aa:lenr, dantro da neva foana de lnhalbar. de produzir, da
apttSCntar IeSUltados., de votar, de docidir desta Casa, e eu tenho

Tomo a hberdade de relatar aos iJust:Rs; Senadon=s. de forma sucinta. a bíst6ria do referido decreto.
Quao&r assumi o Ministórlo do Meio Ambiente, criado
pelo ~sidenle Itamar fim(::(). deparei-me com unia pilbi ccasidel'ável de ~. nacionais e intetnacioDais, de entidades aJ!lb;enlal;,w, ONG>. ""'P="5 privadas, governos estaduais,

certeza que t:nwemente o projero virá ao Plenário para que ele se
prommcie e d8, oa sua vislo, fos:ma. dcfmitiva ão projelo, pua que

DlllDicipo.is, eilfun. • sociedade brasilcim daquela áiea totalmeote
prcocupoda e exigmdo • revogação oo a substilniçio do Doemo
99.547/90, elabondo pelo enlio Secrelário do Meio Ambienlo, Dr.
José LutzeDbeQ!er e assUJado pelo V"~a:-Presidcme Itamar Franco,
que ocupava intmn&mr!ale • Presidên<ia da República.
O Deaeto <bspunha ~a vedaçio do <:CM e da e>qrlomçio da vegetaç.io oauv• da Mau. Atlâmica e foi ~bido com espanto por todo&. JDC lusrw por entidades ambientalistas, e logo
mostrou suas graw-s f&lb&s- nio trazia a definiçio do que em Mata
Atlintica. nio perrn< .. qualqu,. possibilidade do uoo sustentado
da espkies da fl<n com ~ado potencial. nio aptOSentava
diretrizes par1 equaaooar 01 rocillitos nas áreas u:rbonas e não estabelecia notm&S pan u c;ommidades tradicionais. dependentes
dos recui'SO$ mtt:n!S pana ma ~bsistência.
Elabon.do \ntl DM::tluma coasuita às entidades. que b.6 anos
ttabalham pela Ma.t.a A.ll.l.Duca. as laamas do dcaeto praticameme
invjabilizarun sua ~f«f"& c..:mtnbulção para a preservaçio deste

a sociedade e o Govemo tenham esse instrumento legal. que pautari. as açõcs em rclaçio i. edu<açiO, tanto DO euSiDo superic<,
quanto no ensino de primeiro e seguDào graus.
·
E aqui no momea.to em que CODCluo as m.i.J::i!as pm.vras,

quero registrar minha satisfaçio em ver o Senador Darcy Ribeiro
dando-nos mais uma liçio. uma liçio de vida. Ele. que 6 um intelectual heterodoxo, que foge Aqueles podrl5es que oonn•Jmen•e

nos acosllll:J:JamO a ver no iDle1ectual- um intelectual sisudo, com
ar gm.ve, que nem sempre c:om:sponde ao conhecimento~ deveria ter-. nos dá uma lição de paixio e de amor;\ vida. S. Ex• é um
inteledUal maa:uuúm.ico, como costumo dizer a ele, um homem.
temo, um homem que. defraUando-sc com uma condiçio de saúde
dificil, adveaa., no eutaJ:tt.o nos tmmmite a alegria de viver, eoo:f:tailÇ& DO futuro, passand'LJJOs uma Vali0$1.liçio de vida. a que rodos devemos- alenÇio.
Concluindo;Sr. Prcsidento, quero deiotar l<gisa.do, neste
pronunciamento, este .ap-eço que teDho - e nio s6 eu, mas toda a
Casa. já que muitas VC2eS realçado na. palavm de vúío& Sts.. Senadores - pol' esse colega. c:ompallbeiro, !X"Íessor. gRl1de inl<lcctual. gRl1de homem público lxuileiro, apóslolo da educação
nacional, que é o Semdor Daxcy Ribeiro.
Muito obrigado.

import.antíssrmo c~X!.NCii.~ dr ecoui.Stemas.
No c.uo das. .._•...,..-r.1e'k-s tnldicionaisquc se utilizam

cursos flon::a.&a rcn

1 ... ~

de~

tv&cia. o iosttu.ri:lcnto foi absolutamente otmSSO. pnu na.· uu.~~ ncxmas pua evitar abuso,
apenas proibal. Bl""tl.&DrJ.. · pr-~ artesanais e latifundiários
ÍD.CSCIUp.liosc:a wo...k· ~ a ftJL>Itnçio SCm:pl'C foi mais rigorosa
com-o pe.qucno. O>CII ,. ll~"'l'. cOmO pescador-. cm. favor, é claro. dos gnndr' l.a.u.~-. Portanto, a .fragilidade do.,decreto
O SR. PRESIDENTE (fC<JiaDo V"llcla Filho)- C.oocodo a _exigia modúJ~'\polavra ao nobre Senador CootinhoJprge, que dispcxá de 20 milmto<.
QumJ..• &H-l..tr.
'1.n.ta.tno. coosciente da- gravidade do
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA.I'rommcia o seproblena. nii;:-r'abf'• ll'W pru..•~E:Drcle em sua solução e comandei
guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, OCUJXl a ttibuna
um trabalbok· ror .. ~r-.· dr .-tJn.LJ.aÇio e negociaçio entre goverpara deDIJj1Ciar o desrespeito do Govemo Federal ao ·Deado
7SQI93, principal insaumento legal da -.açao dos ..,.....,_ nos estadw.u.. D1lm. ~· * Ofrt.,i('rt.. Fo1 umprtXCSso longo. em que
tivemos aud.Jn:..~ P'-'~-U f'm vánO$ Estados, como Sio Paulo,
centcs da Mata Atlântica..
Rio de J~tro c- <lU~ . . W'tltll.tva de encontr.tr soluções discutiTomei COIIbecimento, pela imp'ensa. que o mAMA. órgão
das a parttr d.u t. .. ,. .,. ........ u dr serem aplicadas.
responsável põia execuçio da potilica ambienlal, insttuiu as suas
~tações estadullis no sentido de descumprir o dcctoiO, boio IC"lk'l dt' {...,.,...,.,, "~" f01aprooiadoem~Dião doCOaado pelo então Presidente itam3r Fmnco. Também tomei conhe- NAMA- Coo.vb.· "'"•"'u.al di.' MnoAmbieme-. que é talvez o
cimento das rea.çõcs indignadu que tal fato provocou ~ os maior Coa:s.dbo."' ~ ltii'J1'bhca_ obccndo o consenso de parlaamlrientalisw, em espeeial o Depltado Fábio Feldman. atual s.. mentares.. eo!XI.tdr• a~llt-\U ~ dos gov~ dos Estacmário de Meio Ambienle dO Estado de Sio Paulo.
dos de SloPa~lr.· P~ \&ZU Cawina,RioGnmdcdoSul Rio
O que me parece é que algumas pessoa; do 6tgão estio ce- de Janeiro. E.s.J"Ut·' ~' e Mona~. Gerais.
dendo às pressões dos l'Cpi<SOillantes de setorcs que ainda nio enNo Palac~Ct cr. Plaaalo. m~mmos Governo Fedect1, govertenderam. ou não aceitamn. o conceito de Desenvolvimento
nos estaduJ.tS t tiJL:~zs.. com.~D.Jdade. uma l'CUilÍãO memorável.
SustentáveL
Quando foi definido o con<:eio,.....,., a rca1i2açid daCoofe- em que o PreSlÓt'clf' aa1o. '-~ a proposta de todas as entidades que
t€ncia ruo 92. sabia-se que não,.,.;. di ficil ~e implanla- ali estavam. e aprcW\'-... ;nuoto. a edição desse decreto, que iria
ção. por exigir a coociliaçio da busca do bcm-estar pn:sente com a mudar a politK"~ dr JrK"n ...oho une o to sustentável pam a Mata
segmaoça de CXllldições de vida salisfaJ.órias no futuro. Ou seja. cooci- Atlântica.. Foi uma nprninna ID':Wadora. Várias cotidades importantes, como a SOS M.a.t~ A.Uintlca. a F1JNATURA. a FBCN e ouliar oac:sciw.eZl!.O,.......,&piro e a pmuvação ambienW.
Cabe aos govemos dos poises a defmição de eoiialigias de de- tras participar.r.m do r-'lleato.
senvolvim<lllo industrial e agócola SUSI<IIIável. envolvendo a cooserNa verdade. Sn.. ~. o Docreto D0 750 apresenta um
vação de 1'f'.CUISOS Il3llli3is. a mamttenção da biodiversidade c o avanço conceitua! sobre o anterior, inserindo proposlas como a da
awvfunento das accessidades bBsicãs daS aluais e futuras gemçõcs.
não ocorrêocia do direito adquirido em mmma ambiental bem
Se n:cooheceunos que isso não !IS fácil. por mtro lado afli'- como a do ordenamcrito do uso e ocupação do solo urbano .ainda
mamos que não !IS i.mpom:vel
ocupado por cobertura vegetal nativa. Proibc o corte~ a exploração
O [)rccn:to 750193 !IS um ÍDstnlniento que procura ateodcr a c a supressão da vegetação da Mata Atlântica. Rlgulamentando.
esse objetivo.
contudo. as_ hipóteses excepcionais de permissão e a exploração
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seletiva auavés de :regime sustentado de espécies flOI'eSiaiS. em es-pecial pelas populações !Iadicionaís da rogião.
~ao quero dizer, Srs. Senadores, que o Decreto 750/93, por.
si só. representará a salvação dos mmanesc::entes da Mata AtlâDJ.i.
ca. Obviamente. deveria ser:- complementado por uma série de instruções nmmativas do ffiAMA. a ser negociada e detalhada para
cada Estado. considerando as peculiaridades regionais.
POitalllo. um con}mto de nonnas deveria ser elaborado,
mas. lamentavelmente. pelo que seí, as negociações com as entidades ambientalistaS e com Os emplesários nio foram viabilizadas.
Enttetanto, isso não justifica. o descumpriJDento
ánico instrumento ~egaJ que existe em relação 1 Mala Atlântica.
E DO$$a obrigação hltar para salvar o_que resta da Mata
Atlâatica. uma Vez que 6 a n:gíiO gCográttCa de mais antiga colo-nização e de maior deosidade populaciooai do Pafs.
O domínio da Mata Atlântica corteSp)llde a uma estreita
faixa de florestas ao longo da costa leste brasileira. estendencfo...se
do Ceará ao Rio Grande do SuL Sua úea original ~ estimada em
I .1 milhão de quilômetros quadrados, o que corresp:mde a um ter-
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dos desmatamentos i:rrespoosávcis, clandestinos que estão se dando, inclusive, em áreas nomes urbanas.
O que me causa espécie é que durante a edição do deCreto
esta questão foi analisada peJo Minísl&io, pela pP:,sidência ~ República, mas ninguém mgüiu sua inconstitucionalidade. A Consultaria do Senado esti estudando a proposta para apresentarmos,
através deste e de outros companheiros. um projeto de lei que venha a sanar essa dificuldade legaL
Não podemos aceitar que o Decreto 750 seja desrespeitado
coiÍJ. autorizaçio de alguém ligado ao Govemo Federal; isto é
Ínadri:tissíveL considerancic>-se também que este decreto é produto
de um enteodimento dos governos dos Estados que fazem parte da
Mata Atlântica. dos municlpios. das emidades ambientalislas que
discutiram exaustivameule, em reuniões, insisto. públicas. Fol publicado em jornal e convocada a comunidade brasileira que tinha
interesse em discutir o assunto.
Foi uma experiência inovadora; o próprio Ministro, na verdade. praticameme coordenoo a elaboração do decm.o, mas a tedação, o cooteúdo, as propostas fomm apresentadas de baixo para
ço da floresta amazõnica biasileira ou a 12% do território nacional. cima, numa tentativa de planejamento ascendecte. em que a comuE embora hoje reduzida a 10% de sua cobertur.t vegetal é nidade interessada disrutiu. fez propostas e colaborou na decisio.
ainda uma das mais ricas florestas tropicais do mundo no que COD·
Nosso pronunciameniO é no sentido de que o Min.islro - e
cerne à biodiversidade, com mais de 10 mil espécieS vegetais e um para isso estamos encaminhando l Mesa um requerimento- expligrande mlmero de espécies da fauna, caracterizadas por alto nível que as denúncias feitas por meio -dã imprensa. explique esse crime
de endem:ismo.
- ambiental muito grave em toda_ a região da Mata Atlântica. Por
Na sua área de domínio, é importante lembrar, localiza-se que o Ministério pemlite o descumprimento de um decreto que é o
70% da população br.osileàa. ai incluídas comunidades indígenas. único fnst:riu:OentO legal capaz de resolver os problemas graves da
rurais, além das maiores cidades brasileiras como Rio e Sio Paulo, Mata Atlântica, os problemas graves doS grandes Estados desenportos e centros índustriais do País, pua os quais a Mata Atlântica volvidos de nosso País?
e seus ecossistemas associados provêem os mananciais- de água,
Ao mesmo rempo. estamos solicitando às entidades ambienevitam a erosão do solo, garantem o desenvolv:im.enro tmistico c a talistas da região, aos govemadores e respectivos seactários de
qualidade de vida geral da população.
meio ambiente que participem dessa cruzada, na tentativa de salA região é ámt de maior pressão de desma•amento. por var'a implementação efetiva do I>eaeto 750193. Se o decreto preconta. é claro, da densidade urbanâ c cconômica instalada na faixa cisa ser modifiCado, aprimomdo. muito bem. vamos todos juntos
leste do tenitório btasileiro. Além disso, a demanda de uso social e fazê-lo, mas nio vamos tomar a atitude iirespoasável e inconseeconómico sObre as tenas ocupadas pelas florestas e os ~os qüen1011e de""""J>1"Í·lo.
delas provchíentes. mormente numa época ~ essa de :recessão,
Portanto. aqui flCa nossa demíncia que envolve, na ven:Jadc,
sobrepuja qualquer fiscali23ção.
a maioria dos Estados da Regiio Sudeste. Região Sul e parte da
Região Notdeste. nosso tequerimento ao Minislro e nosso apelo
Em vista- disto. s~ Senadores. imp5e~se a compatibilização para que os gov~ estaduais dessa tegiio lutem pela pteserVaenne a proteção da biodive:sidade daquele gr:ande ecossistema da çio desse dcaeto. Se for o caso, que viabilizemos, no Congresso,
Mata Atlântica. como uma reserva estrat6gica para o futuro, com uma lei que possa sUbstituir o deaeto, pua que a destruiçio da
as necessidades sociais do presente, tendo como ~ssuposro, é Mata Atlântica não seja acelerada de forma inesponsável-pelos
gmndes conglomemlos ecooômicos e iDdostriais daquela rogião.
claro, à grande tese do desenvolvimento sustentado.
É bom lembrar que a CoastiWição Federal incluiu a Mata
Essa a nossa denúncia e a nossa proposta de requerimento.
Atlântica entte os ocassistetnéiS considerados patrimôoio nacionaL
Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente
como é o caso da Amazônia, como é o caso do PantanaL Se os jlristas:' acham que um ~to é instrumento legal insuflCieDte para
DOCYMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SEse n:gular o seu uso, que se elabore uma lei, que se faça_uma_n~a _
NADOR JOEL DE HOILANDA EM SEU PRONUN·
proposta. O que não se pode a.ceiw' é Cl'UZ3reD1-sc osl:raços diante
CIAMENTO.-
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Os dirigentes dos Orgãos Oficiais de Turismo dos Estados do Nordeste e
empresários fundadores ou mantenedores da Fundação
Ne, reunidos em
seminário no periodo do 13 a 16 de março de 1995, no salão de reuniões do Hotet
Eron em Brasília - DF. apresentam aos Parlamentares mtegrantes das bancadas dos
diversos Estados Nordestinos no Congresso Nacional. as c:ondÚsões finais chegadas
ao término do referido evento e consubstandadas no _.enco de constatações.
recomendações e reivindicações a seguir enumeradas. espttf'W'ldo Que essa iniciativa
amplie os canais de comunicação com os legitimes representantes do povo e seja o
passo inicial de um amplo processo de subsidio ã ação pan.mentar .

cn -

PRIMEIRO: O turismo mundial constitui-se uma das pnnoc>atS nooades económicas
a nível global, tendo apresentado nos fluxos intemaaon•J de passageiros entra os
diversos paises em 1994, confonne dados fomeczdos peta Dr~~aruzação Mundial de
Turismo, um movimento de chegadas de turistas da ordem de 528 milhões de
pessoas e gerado uma receita para os países destmatános cMss.es fluxos em tõmo
de 321 bilhões de dólares, o que corresponde a céra de 8 5% do valor FOB de
IOdas as exportações mundiais, sendo ainda a a!Mdade rewonuvel pela geração de
maior número de empregos· e a que apresenta a maJOt' r.~t>tdez em retOmo social A
mesma Organização Mundial de Turismo prevê para c """ 201 O • duplicação da
quantidade de viajantes pelo mundo, o que demonstra • enom>e potencia6dade da
atividade no contexto da economia mundiat
SEGUNDO; A dimensão continental do Brasil, com su.o multJ(>IoCX!ade diferenciada de
recUrSos nattl'ais e iualidades CUlturais caraderi:z.ador-.s oe ••.••n d~s regiões na
Unidade Nacional, constitui enonne potencialidade pllfll • • ~ económica da
atividade turística no Pais, fato que só timidamente c:omeç.o • oa>rT'e!", recebendo
atualmente, menos do 1 ,r, de lodos os fluxos ~ .,.

-....ces.

TERCEIRO: A póoridade pare o estimulo ao d e - do tr.nsmo consta em
todos os programas de gov;lmo,-seja-fed8f111 S8J'I <1o0 ~ E - do Pais.
Observa-se no lliibetauto uma ·grande d - .,. ~ das
intenções dodaiadas a nível das decisões politicas neon.- o toma au rea6dade;
QUARTO: A diversidade das reafidades natunus • ~ do pa!i1mÓI'IiO turistico
nacional- fundamentais pare a exploração do turismo em ~-,., F99'io do mundoexige que a politica do govtmo federal para o selcr c:onsodWe KU tiUiiplicidade. de
maneira a poder tirar o melhor proveito na atração • ~ <»s nuxos turisticos
para e pelo te<ritório nacional.
QUINTO: O No<deste BraSileiro possui rea.rsos nau-s. toiillc:tetizados pele
tropicalidade de SIIU clima, cuja regillo litonlnaa é detentora .,. próprios das
regiões turisticas mais proc:urades no mundo. A êsse pab onOo «> natunll. singular no
Pais, so agrega uma riqueza culturel dec:om111te da pr1>pna tormaç:lo da
nacionalidade e C8r8Ctllrizado por um forte sincretismo relogooso. uma rica e variada
gastronomia, um folclont tipic81nente nacional, um conjunte de monumentos de rara
beleza e profundo sigui!lc:ado histórico, um variado artesanato e uma infre estrutura
de sllfviços apta • satisfazer à 4IJCIIIICiatMia do visitante . Por isso mesmo •
exploraçlio do tunsmo no Nordeste antes de ser visto como uma sotuçio regional
deve ser entendido pelo Govtmo Federei como um !ater de d11M11volvimento
nacional, consitutindo~sa a regilo êm grande portão de entrada para o turismo
1nt~maciona1 no Pais.
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SEXTO·. O d•••nvalvlm•nta do wnamo demand• parm•no,temente

I!
pro~1csenel8a

~:.J~. bêr:êfici~noo c \.i:irtãntê per pnj~cr::cn~r=!h~ ~~ com:iiçõt:§ âê t;ôiifàrta ê lãiêf
procuradas. atendem ãs . necessidades do cidadão residente correspondendo ao
aprimoramento das condições de habitabilidade urbana , tais como limpeza pUblica.
segurança. sistema viário adequado e bem sinalizado entre outras, além de
proporcionar-lhes melhoria de ·condição econõmica pela rápida ampliação das
oportunidades de ganho e ascensão social em todos os segmentos da sociedade .
finalidade precipu11 a ser perseguida pelas comunidades eleitas como destinos
turísticos.

SÉTIMO: Por todas essas razões reivindica~se como condiç.;1o necessária ao
aescimento do turismo no Nordeste do Brasil e consequentemente ao
Desenvolvimento Nacional:
A) Com referência ao transporte aéreo.
# junto ao Departamento de Aeranautica Civil • DAC:
~ Que na definição da malha aérea nacional seja dada especial atenção aos destinos
luristicos do Nordeste, aumentando-se o número de võos diretos para suas cidades
de forma a ligá-tas de forma mais conveniente com os principais mercados emissores
de turistas nacionais e internacionais;
.
• Que suas capitais sejam consideradas efetivamente como portões de entrada do
lurismo internacional e para elas sejam reservados o pouso inicial e a decolagem final
em. território nacional dos vóos procedentes do exterior, notadamente Europa e
Estados Unidos.
• Que haja maior facilidade na concessão de autorização de võos regulares durante
os periodos de alta estação
• Que haja maior facilidade para a concessão de autorização de vóos tratados
domésticos ou intemacionais que se dirijam ao Nordeste, inciusive para a utilização
de aviões de bandei,. estrangeira nos v6os internos, sendo pennitida nesses casos a
utilizlição da lripulaçAo eslrlllngejra responsável pelas aeronaves

f# junto ao INFRAERO
,
• Que seja priorizada 11 melhotia dos aeroportos de suas capitais, da fonna a
equaliza·los nas condiç6es necessárias para receber võos regularas internacionais. e
de seus demais destinos turísticos no sentido -de permitir a operação dos vóos
domésticos da maior~

B) Com refertncia ao transporte rodoviario
juntO ao DNER
_
•
• Que"Seja recuperad11a malha rodoviária no sentido de proporcionar a melhoria das
condiç6es de tráfego, estimulando o turismo rodoviário.
·
• Que sejam flexibilizadas lls nonnas para concessão de linhas rodoviárias de forma
a permitir tt melhoria e o barateamento dos serviços através da ação concorrencial,
pennitindo ~m m~ nUmero de alternativas nas ligações com os centros turísticos
C) Com refer6ncia ao transporte marítimo de passageiras
junto 110 Ministério dos Transportes
- Que sej11 permitida 11 realização regular de cruzeiros maritimos para e entre os
diversos portas do Pala, independentemente da nacionafidade da bandeira dos
navios utilizados.
D) Com referência aos financiamentos para o setor na Região
#junto ao BNDES
- Que seja permitido o fir.anciamento aos Govêrnos Estaduais do montante
necessário à cobertura das contrapartidas necessárias à captação dos recurso• do

PRODETUR

ao

- -- Que seja permitido o frn3Çjciament6
setor-· privado para implantação de
equipamentos voltados ã anímação notum;;i, a exemplo do que acontece para a
região Norte do Pais
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- Que seja reduzido de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais) para RS
1.000.000,00 (Hum milhão de reais) o piso para análise dos projetes turísticos pelo
BNOES, hoje de responsabilidade dos agentes repassadores
- Que seja incluida a possibilidade, no programa Nordeste Competitivo, do
financíamento de infra estrutura nos projetas do setor turístico privado
#junto ao B.N.B.
,
- Que seja agilizado o processo de aprovação dos pleitos do setor turístico relativos
aos recursos do PROATUR
• Que seja ampliada. ainda neste exercício, a participação do setor turismo no
orçamento do FNE de 5% para 10%

11 junto à C.E.F.

·Oue seja considerado prioritário o financiamento aos municípios do interêsse
turíístico de obras de infraestrutura urbana
E) Com ntfertncia à política de promoção turística
junto à EMBRATUR
- Que seja definida uma política promocional do Pais objetivando resgatar sua
imagem no exlerior de fonna a · favontcor a atividade turística em mercados
préviamente definidas.
-Que êsse est6rço promocional, no que diz respeito ao Turismo, perca o cartter
epia6dico e pulverizado, concentrw~nclo-le nos men:~~dos emissor.• maia importantes
para as diversas regi6es do Pais, promovendo-as igualitáriamente, e no que diz
respeito ao Nordeste com ampla particlp~ da CTI - NE nas decis6as a saram
ta.madas.

- Que independentemente da açlc) promocional global do País , sejam alocados
recursos federais em ap6io as açiles_ de, mesma natureza, voltadas pana os
mercados nacional ou intemacional, promovidas regionalmente através da CTI - NE.
em montante pelo me,nos igual ao apertado pelo conjunto dos Estados ela Regílo.
F) Çom raferên<;ia à política de preservação ambíenllll

junto ao-!-liníslério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Que, o Ecoturismo seja considanldO como elemento da preservaçlc), pela
d~stinaçiO econ6mica que pooporciona às
preservadas e à motivaçlo para
proteçio dos recursos naturais que IICIImlla, através da co.nsclêncla comunitária do
melhor proveito econ6mico da manutenção do ambiente sõbre sua datruiçlc)

rueas

G) Com refer6ncla ã busca da melhoria de qualidade dos

Hf'Vi!;oS

turísticos

junto ã EMBRATUR e demais OrgAos do Govêmo Feder81
- Que sejam apoiadas e lldmWidas, a nível regional, a aiação de Cenlros de
Excel6nc:ia Toicnica em Turiamo aptos ao ®senvolvimento de ativiclades de
planejamento, assessoram.nto, desenvolvimento cientifico, intercAmbio com c.mtras
Nacionais e Internacionais ® mesm. natureza e formação e especlalizaçiO ® mAo
de obra.

H) Com referência ao Orçamento Federal
- Que a LDO 96 permita que haja aotação no Orçamento F~deral 96 P~ a contra
partida de empréstimos intemaciona1s destinados a empreendimentos tunsbcos
- Que o Govêmo Federal aloque recursos no Orçamento Federal de 1996 para a
contrapartida de projetes aprovados de interêsse turístico em empréstimos
internacionais.
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Durante o discurso do Sr. Coutinho Jorge, o Sr.
Teotô11io Vilela Filho, l~Vice·presidenre, deixa a cadeira da presidincia, que é ocupada JMlo Sr. Ren2n Calheiros, 2• Secretário.
O SR. PRESIDENTE (RenaD Calheiros)- Com a palavrn
o Seoador Joel de HoUanda..

13

de turismo do Nordeste. representantes da SUDENE e da própr::a

cn discutiram os problemas do setOr P8za o diSC:D.volvimeolO do

turismo. especialmente na nossa Re,giio Nordeste. Como Governador do Piaui. trnba.Ibamos pari pas:su cem a cn que vem desenvolvendo um grande trabalho para a implementa.ção do turismo em
nossa ~gião. Mas. como bem disse V. &•. e como também cheO SR. JOEL DE HOLLANDA (PfL.PE. Pronuncia o se- gou a esta conclusão_ a teunião dos dirigentes de eiDpiCSaS do turisguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. sn. e mo do Nordeste.. apesar do programa dos govemos fedetal e
Srs. Senadores, registro nesta taide a realização de um evento da estaduais darem semp:e prioridade a essa úea. falta vontade polítimaior opcxtuoidade e imponâ.ncia.. Reíuo-me a seminário realiza- ca para se desenvolver tão importaole atividade. capaz de, num
do no período de 13 a 16 do cottente mês que m.miu os dirigentes curto espaço de tempo, canear recursos e aumentar a oferta de
de órgãos oficiais de turismo dos Estados do Nordeste, :repre- empregos na nossa região. Nesse docu_mcnto que V. Ex- ora~
sentantes da .SUDENE. representantes dos vários municipios nor- cia. há uma série de ll!:ivindicações e de sugestões ao Governo Fedestinos. equipe técnica da EMBRATUR e convidados especiais deral e aos diversos órgãos da administração pública federal que
que. durante o referido periodo. discutir.tm as questões mais rele- precisam realmente ser implementadas: em beneficio do desenvolv:i:metlto do turismo no Bmsil e nas diversas regiões vocacionadas
vantes sobte o problema do turismo em nosso País.
Esta alta Casa não pode deixar de tomar coohecimeuto do para o desenvolvimento do setor. Muito obrigado.
que re~eutou esse seminário, no momento em que o Governo
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Agradeço. nobto Senafederal começa a defmir novas ações par.l- o fortalecimento do ru- dor Freitas Neto. a gentileza. do seu aparte. que. com muita alegria.
rismo no País como um todo e, especialmente, em relação is vá- :incorporo ao ~ modesto prollUDciamenlo. Reconheço em V. Exa
o esrjmnladordo incentivo no Piauí e. de IeSto, no nosso Notdeste.
rias Regiões brasileirns.
O rurismo mundial é atualm.ente uma -ãtividade ccooômica
Na ven:lade. foram Govemadores: como V. Ex• que possibide extrema importância: basta dizer que hoje cerca de 528 milhões litaram. juntamente com a SUDENE, a assinatura de conttatos
de turistas se deslocam par.1 outras nações, gerando receitas para
CODJ: o Banco Muudial, os quais permitiram o ím.anciamento do
os países receptores da ordem de 321 bilhões de dólares. Esse va- PRODE1UR, um progtama extremamente importante pua fortalelor. Sr. ~dente, representa 8.5% do total de todas as exportaçõ. cer o turismo no Notdeste e que já. vem dando bocs frutos, possibies mundiais. Tem. portauto, -um potCnclal gíginiCsco, a chamada litando o aumento_ do fluxo de turistas para a nossa_ Região.
iod6stria sem -chaniiné, a indústria do blris_mo.
a OrgaDizaçlo
gerando empregos. mais impostos e trazerido mais de:seo.volvi.menMundial de Turismo prevê para o ano 2010 a duplicação desse to.
O Sr. Rooaldo Cunha Lima - Pennite-me V. Exa -um
contiogenle de twistas que buscam o lazer. que buscam o descanso
em várias partes do -inundo. Isso significa dizer que devettlmos aparte. nobre-Senidãr JOel de Hollanda?
contar no ano 2010 com mais de um bilhão de víajantes eSpalhaO SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço-o com satisfação.
no~:<)> Setllldor. pela Panuõa, também ex.Qwemador e particular
dos por todo o mundo.
É lamentáveL Sr. Presidente; Srs. Senadores, que um país amigo. Ranaklo Cuoha Lima.
como o Brasil, de dimensões conti.oentais. um país: Com tâO -grande
O Sr. RoualdO Cuuha Lima - Senador Joe1 de Hollanda.
potencialidade turística. com tanta diversidade de meio4mbiente, eu gos1!ria. se<:Undando as palaVIaS do Setllldor F"'itas Neto. de
felicitar V. Ex• pelo oportuno promuciamento que faz a respeito
de cultura, ele história. este País participe com menos de 1% do total dos fluxoS intemaciooais de turismo. Esse-é um fato que lamen- do turismo no Br.lsil. especialmente uo NorcJe.te. E lembrar. efeti·
tamos. mas que deveremos considerar como um desafio a ser vamente, das reuniões dos governadores~ juntameol:e com a SUenfrentado. O Brasil não pode contimJ&r a ser espec:tador do fen<>- DENE. para ir aiA! Washington discutir as bases das negociações
menal desenvoiVimento da indústriã mrlstica no mundo inteiro. O do PRODETUR. cimmte mais de IIis anos. Conseguimos. agoct.
Brasil tem que acelerar âs suas ações no sentido de participardes- com. a aprovação do .Banco Mundial, a celebmçíio desses contratos. perm.itindo obms e ações que e:;timdam o turismo no Nordesse esforço mundial pua o fortalecimento do turismo.
Em tOOos os programas do Governo Fedeml. dos Estados e te. Esse encontro boje realizado cm Brasília. com a participação de
dos Muoicfpios, ~ temos ~f~ à prioridade pua o turis- ex-Govemac:iotes. de Senadores, de pessoas wmpro:mt:tidas com o
mo, mas. lamentavelmente. biÍ uma. distância muito gr.mde ~ turismo, representa o comprometimento de todos aqueles que se
aquilo que está colocado nos -planos de govemo e a milidade. E _e.ogajam nesta luta para dinamizar o turismõ no Nordeste. Por esta
~o não somente dizer que o turismo é prioritário, mas a deflaIa:Zão, e de acordo can a palaVI3 do Senador Freitas Neto. com
gração de ações concretas que demonstrem que essa ativida.de me- quem tive de participar juntamente com. os Gov~ a elaborece os investimentos necessários aO seu desenvolvimento.
ração do PRODETUR. E quero txausmitir a V. Era mioba sauda·
Volto a dizer que o nosso Pais, pela diversidade dC paisa- ção pela posição que tem adotado.
gens. de climas, das belezas paisagísticas tão beriJ. aceitas pelos tuO SR. JOEL DE HOLLANDA- Agradeço ao nobre Seristas que nos visitam. a par de sua diventidade ~ cultuml, das nador Rooaldo Cunha Lima a fineza do aparte com que me honrw
manifestações folclóricas. tem todas as condições Para sair dessa e eu gostaria também. por questão de justiça. salientar desta aibu·
participação múriioa, de pouco meJJoS de_l% do tru.I do fluxo de na o -empenho- de S. Ex• no desenvolvimento do turismo na Paraíturismo internacional.
ba. adorando uo Estado medidas que pudernm IOdundar uum
O Sr.Frcitas Neto- Pemüte-me V. Exaum. aparte?
substancial aumento do fluxo de turismo para a pequenina Paraíba.
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com ptUer, ouço V. E foi justamente o apoio" Oe Govemadotes como Ronaldo Cunha
Lima. Ftt:itas- Neto, ex-Govemador do Rio Gtande do Norte, e o
O Sr. Freitas Neto --Senador Joel de Hollanda, tive tam~ ex-Govemador de Pemambuco. Joaquim Fiancisco. que reuriiram
bém. como V. Ex". a oportunidade de participar. hoje F<ia manhã. as condições políticas para a assinatum desse importante convênio
do encerramento dessa importante reunião, promovida pela Fun· com o Banco Mundial. possibilitando que 400 m.ilbões de dólares
dação CTI. em que. dur.mle 3 dias. os dirigentes de 6Igãos oficiais fossem prognuilados para lnvestimento nessa área.
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O resgate da dívida social neste País é- foi ontem e certamente será amanhã- uma das prioridades dos nossos governantes.
der Legislativo e das. duas Casas do Congresso. :reuniu um coojun. Lembro~me de que eu cobrava inclusive um programa de coostruto de reivindicações que fez questão de entregar pessoalmente aos çio de moradia popular. Ora. em um país onde há tantos probleSrs. Senadores que ali estiveram- os Senadores Fernando Bezer· mas na ma educacional. certamente esse é um dos programas
prioritários. Eu cobnlva a construção de escolas estaduais para
ta, José Agripiuo. o oiaâor que fala e o Se!Jador Freitas Neto-.
num reconhecimento de que os ttpresentantes do povo. nesta atender a 13 milhões de crianças que estão fora das escolas; apelaCasa, sabet.io dar uma contribuição multo importante para a defi- va ao Govemo no sentido de que fossem liberados recursos para a
nição de políticas rncíooáis: e"irioVadoras na área do turismo, para área da salide. tendo em vista a r.uiiogiafm caótiCa da situação de
diligenciar jlnto a mpos- cOmo ã INFRAERO, o DNER. o próprio sucateamento dessa áml no nosso País.
Ministério dos Tr.mspol'tes. o BNDES. o Banco do Nordeste e a
Pois bem. Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa sibJação perCaixa Econõmica.. Tudo isso com o objetivo de superar outros es- manece. mediante grave omissão por parte das aulOridadê:s do nostrmgulamel)los que boje afetam a. atividade turística do nosso País. soGovemo.
Vejo agora. por exemplo. um dado que nos causa certa perE esse documemo. Sr. Presidente. que tive a boora de receber da Fundação Cri - Nonleste, pela sua importância. pelo seu plexidade. Sempr1: compreendi a necessidade que têm os nossos
alcance, peço que seja IIaDSCrito nos Anais desta Casa, para que govemantes, seja o Presidente da Repóblica, os Govemadores de
todos os eompanheiros Senadores tomem conhecimento do seu Estado, os Prefeitos Municipais.- de investirem em--publicidade.
Evidentemente, todos emendemos como nabJral essa prática, alé
conteúdo.
É um documento muito bem escrito. muito simples. mas porque ela propicia a pm:taçã.o de conlaS pua a opinião pública
que tem uma. profundidade muito grande e que pode redundar em das a.ções a.dmiDistrativas e das realizações do Governo. No entanto, dados divulgados pela i~nsa nacional mostr.un que, no ano
dias melhores para a atividade turística da nossa região.
Assinalo. Sr. PresidcnJ.e, que o S~táiio Nacional do Tu- passado. o Óovemo ex.cedeÜ, e excedeu III.lito. Foram gastos cerca
rismo, Dr. Caio Luiz de Carvalho, esteve JRSCD.te nesta ocasião. de 210 milhões de d61~s em publicidade do Governo.
Lembro-me de que. no segundo semestre do ano passado.
Ele. que é ~ambém.Presídcnte da EMBRA1UR, hipoleeoo loda a
solidariedade ao esforço que os Estados nordestinos estio realizan- denóncias circularam pela impte.nSa- quem sabe. de outros candi·
do oa. área do turismo. E. por isso mesmo, eu gostaria de cumpri- datas à Presidência da República - dando coota de que havia um
mentá-lo e saudá-lo pelo excelente uabalbo que vem investimento maciço em publicidade, principalmente em relação
desenvolvendo à frente da Seaetaria Nacional de Turismo. O mes- ao Plano Real. Esses dados e essas informações divulgadas mosmo acontecendo com o Dr. Carlos Sodré. Diretor ExeaJtivo da triun exata.IneDte que foi: no segundo semestre de 1994 que o Goque não tem medido esforços par.t fazer :com que o tu.rist:p.o verno injetoú' maiorês recUrirosem·publicidade.
deixe de ser apenas uma atividade retórica para se coo.stituir na
Fiz um levantamenlO com o objetivo de verificar o que rep-grande alternatiõla de desenvolvimelllo da nossa região nordestina.
teSeD.ta essa cifra gas&a com publicidade. Os 240 milhões de dólaSr. Presidente. Srs. Senadores, essa reunião será talvez um res sigoifica.m. 210 milhões de reais. O que o Governo pcxleria ler
marco_ do novo esforço que o nossa. País está ~do na área do feitó com esse dinheiro? Poderia ter constnJído 24 mil casas popu·
_ lares. ao aJ.sto de 10 mil reais cada uma- dados fornecidos pela
turismo.
Por isso, pediria a V. Ex• que detemtinasse provicieocias própria Caixa Eeonômica Federal; poderia fomeeer Ie;te tipo C,
para que a, documento da CPL contendo reivindicações aos vários que cus1a. 5S centavos de real a 1 milhão e 200 mil crianças duranórgãOs fedetais. fosse transcrito nos Aoais da,Casa.
·
te Uiil ano; poderia ter ainda alimentado, no ano de 1994. 440 mil
Apelo aos nobres Senadores no sentido de que todos procu- crianças.
- A UNICEF tcvelau um dado extremamente pmx:upant.e e
rássemos ~sponder à expectativa dos integrantes da CP! Nordeste, dando o nosso apoio para que o turismo se fortaleça como assustador- o mapa da fome: hií. 35 milhões de brasileiros passan·
atividade económica il:D.portante. gendor.i: de divisas. de ímpostos, do fome neste País. Esse dado desencadeou a campaDha do Bet.iM
de emprego, sobretudo para a nossa .sofrida região nordestina.
nho. coor:ra a fome. ·eom. o dioheiro investido em publicidade. o
Muito obrigado. Sr. Pn:s:idcnte.
Govemo poderia ter comprado, em. um ano. 239.722 cestas básiDuranu o di«:urso do Sr. J~l de Hollanda, o Sr. cas, ,.,gum~o valoros ealculados pelo DIEESE; poderia ter alimen·
meses. 950 mil pessoas.
Raum Czllu:iros, Z0 Secretário, deixa a cadeira da pn· tado,
Por isso. Sr. Piesidentc. Srs. Senad.ot'es, ao fazer esse regis·
sidêncüz. que é ocupada pdo Sr. Teotônio Vilela Filllo.
IrO. apelo ao Presidente Femarulo Henrique 110 sentido de que
]t~Vice-Preside~e.
haja. po< parte do Govemo, aWs moderação, maõs seriedade e
Duranre o discurso do Sr. lrMl tk HoUanda, o Sr. mais pr:eompaç:io com as prioridades sociais. Vai:DOS cobr.á-las
Teotônio Vilela Filho, Jt1Vice-Pnsitknu, tki:ro a caki· desta tribuna permmc:ntemente, pmqu-c quetemos que, auavés de
ra da pruidênâa, que é ocupada pelo Sr. José Samey. homens de bem que administram este País. sejam sanadas as difiPresidenre~
culdades dos 35 milhões de indivíduos careDtes e abaDdon.a.das,
A SRA. JÚNIA MARJSE - Sr. Presidente. poço a palavra expostos à mendicância e à deliDqüéncia.
Queremos propiciar a este País investimento em educação e
comoUder.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coocedo a palavra a saúde; retirar a saúde pública do caos em que se encontra. Certamente o Ministro Adib Jateue já estA. às voltas com as dificuldades
V. Ex•, como Líder, por cinco minulOs.
A SR' JÚNIA MARISE (PDT·MG. Como L!der. Pronun· que tem o Ministério pua Solucionar os problemas dessa áiea.
Sr. Presidente, já. o vejo movendo-se para mostrar que meu
cia o seguinte discuno. Sem revisão da oradota.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no aoo passado- os Senadcm:s que contitmam co- tempo jã. está acabado. Vou concluir. porque quero incluir-me ennosco nesta legislatum podem comprovar - flZ proounciamemos, tre os disciplinados deste Senado, convocados por V. Ex• a cumeles la tribuna. m.edianet os quais invocava decisão por parte do Go- prirem a noana regimental.
Concluo, dizendo que espero que o Govemo do Presidc:nl.e
verno Federal no sentido da implememação de prog:ramas sociais.

Contíni.lãmio. Sr. Presidente e Srs. Senadores. eu gostaria de
asSinalar que a Fundação CTL reconhecendo a importância do Po..
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Fernando Henrique seja moderado, que se empenhe na seriedade e
que resgate a dívida sociaL Os excessos do ano passado não podem servír de exemplo ao Governo do Femando Henrique.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey) - Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 75rs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

lidetanças.

Item 1:
REQ~IMENTO

N"292. DE 1995
Votaçã~ em rumo 'Único. do Requerimento no 292. de 1995.
do Senador Lúcio Alcântua. em aditamento ao Requerimento n•
201. de 1995. de sua autoria, que prevê a Criação de coinissã.o teinporária intema com o fJID. de elaOOrar e apresentar projeto de resolução refOIIllalldo o Regimento Interno, solicita, nos termos
regimentais, a alteração do número de participal11es de sete para
onze membros da referida comissão.
Em votação o teqUerimento.(Pausa.)
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. P=idcnle, peço a palavra par.a. encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey) - V. Ex• tem a pala.

""'·

15

Seniana passada. por exemplo, Sr. ~side.at.e, sn: e Srs.
Senadores. fu.Dcionaram, na quinta-feira. três comissões técnicas
permanentes juntamente com a sessão do Congresso Nacional
Participo de duas comissões como titular e de uma terceira como
suplente. A maioria dos meus compaabeiros, no Senado Federal,
também participam. obrigatoriamente. de no minimo chias comissões. Como agir e como resolver esse impasse? A~ que s6
attavés de um calendário mensal inclusive para que o próprio Senador possa se programar. A Mesa lem coodições de fazer p!anejamemo mensal. envolvendo as presidências de comissões e as
Penso que uma série de modificações importantes podem
ser viabilizadas. Acredito que ampliar o número de membros de
comissão teDlpolária..:: e V. &.• collCOida.. sei disso-, seria um
passo importante para tornar viáveis uma. Série de proposições cnc3minhadas pelos Senadores.
Porta.m.o, a apresentação desta proposta é correta, o que permitir.! a participação de todo!: os Partidos. Eu tenho, Sr. P=idcnle
e Sts. Se.uadores. uma proposta similar e, com isso, ela ficuá prejudicada. Mas é muito imponante que se implante logo, com a
aprovação de_ssa. piOJXJsta, essa comissão temporária, de fonna que
possamos dar ao Senado a agilidade que ele precisa. dentro da visão de V. Ex• quando assumiu o Senado.
Com isso, Sr. Presidente. vamos atender ao anseio de V.
Ex•. ao .anseio dos Senadores e ao anseio da sociedade brasileira,
que quer ver este Senado. este CoD_gresso funcionar de forma célere. produzindo, realmente, resultados que atendam aos anseios e às
demandas constantes da sociedade brasileira.
Portanto. o nosso encaminhamento é favorável a que se
aprove a proposta do aumento do número de membros da comis~
- -são e que se implante, o mais rnpida.m.enle possíveL a comissão
tempcr.lria.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey)- Passa-se à votação
do tiquerimenlo. - Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ?"'""'anecer seo.ta<los. (Pausa)

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Para encamiDhar. Sem revisão do Oiador.)- Sr. Presidente. qulllldo V. Ex• assumiu a Presidência do Senado Fedem.! defmiu como estratégia a
reformulação do Senado e do Congresso Naciocal. V. Ex• está
cumprindo essa determinação dentro das suas possibilidades. Vemos que o plenário. boje, funciona de forma célere e eficiente.
Mas, sabemos que o processo legislativo não se faz exclusivamente no plenário. O plenário é o eSCoadouro fmal de um processo que
começa nas comissões técnicas peim.a.Dentes Ou em outros tipos de
comissões, como as de caráter tempor.irio, CPts. etc. Sabemos
também que a atuaçãode V. Ex• fez com que boje- com.o V. Ex•
Kpti>vado.
mesmo já ;qnmciou - teohamos pouca. matéria. para discussão e
Será cumprida a delibetação do Plenário.
votação no plenário do Senado Fedeml. Isso-significa que as comissões, que devem trabalhar integradas com o plenário, precisam
.O SR. PRESIDENTE Qooé Samey) -Item 2:
funcionar, preci~ produzir ~}lados. É lá nas comissões técniSUB$'llTUTIVO IX> SENADO
cas permanentes que ciisgltimos com profun~~ ~Ca e politicamente, os projetos. E lá que oUvimOs, itravés de auc:fiência
AO PROIETO DELE1DACÂMARAN"206,DE 1993
pública, a comunidade. Lá os. Parlamentares ~m pedir vista,
coisa que não ooone no plenário; enfm:t. é lá que se instrumenta a
matéria para aprovação. - - ·
· ~ Discussão. em turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmar.Ln°206,de 1993
Nesse sentido, sentimos-a necessidade- já participei isso a:
-(no 478191. na Casa de origem). que -alteta os mts. 472 e
V. Ex•- da modificação do funcioDainen.to das comissões tknicas
476 da Coasolidação das Leis do Tiabalho, lendo
e de outras comissões acopladas ao plenário, de tal ordem que se
Pmcer sob n• 56, de 1995, da Comissão
possa ter um ca.Jendúio de semanas inteiras para as col:nissões réc- Dirctora, oferecendo a mlação do vencido.
nicas permanentes; semanas inteiras para o fimcionameDto· do pleDiscussão do substitutivo, em tumo suplementar. (Pausa)
nário. que deverá ter material para votar. E:nfliil, u:ã.ta.-se de dar um
Não havendo quem peça a palavxa. encerro a discussão.
ordenamento lógico operacional ão Senado e ao Congresso NacioSobre a mesa, em.eilda que será lida pelo Sr. 1o Secretário
nal. para evitar a crítica da sociedade brasileira, que diz que o
Congtesso é. muitas Vezes. inoper.t.DI.iC búrocxala e não ateD.de às em exel-cício. Senador Renan Calheiros.
demandas da sociedade.
É lida a seguinte
A decisão de V. Ex• é concta. quando criou uma comissão
para esrudar os aspectos ligados a atividade-meio do Senado FedeEMENDA N" 1-PLEN
ral. ou seja. os aspectos administrativo.
EMENDAN"1,DE199S
~ o processo legislativo _é aquela fase exar_arnepre da ativiAo Substifutivo do Pr-ojeto de Lei da Cãuuu·~-~o -206, de
dade-fDn do Senado Fedetal que precisa ser agili=la. modif"Jcada.
Precisamos de um calendário que defma o funciooameJlto das comis- 1993
sões. em semaDaS específJCaS, concomi1antemen com. o plenário
Dê-se ao§ 5°, do ait. 475, da CLT. a seguinte m:lação, suprimindo-se o an. 476:
para que possamOs ICSOlverde fonna defmitiva o impasse.
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"Art. 475. -···--··-----·-·----"--··
Durante o período de auxílio-doença. o empregado -continuará percebendo a evenQlal diferença enU'e o valor deste e o da remuneração. a_ ~_p_a_ga pelo
empregador."
-

§

so

Justificação

Visa. a emenda ora apresentada. aperfeiçoar o mbstitutivo,
adequando-o ã intenção da proposição que é a de estabelecer a hipótese de intettUpçio do contrato laboral em caso de acidente do
trabalho. Ademais. esta modificação melhor se ajusta ao disposto
DO parágrafo Único, do art. 63, da Lei 0° 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social).
Sala das Sessões, 15 de matÇO de 1995. - Senador Eduardo
Matarazzo Suplicy. Líder do PT.
(À Comissão d~ Assuntos Socias.)

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em discussão o
substitutivo e a emenda. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A matéria volta. à Comissão de Assuntos Sociais. para exame da emenda. nos termos do a.tt. 283 do Regimento Interno.
O SR. PRESill.ENTE (José Samey)- Item 3:
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn.allecer seulados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria retomar.l à Ordem do Dia na data estabelecids
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- IfA:m 4
SUBS11TU11VO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 84, DE 1994
Discussão. cm turno suplementar. do Substitutivo
do Senado ao Proje10 de Lei da Câmara n• 84, de 1994
(n° 1.888/91, na Casa de origem). que regula o § 3° do
3rt. 226 da Coostituiçio Fcderu, tendo

Paxoc=n' 61, de 1995, da Comissio
- Diretora, ofemcendo a redaçlo do vCDCido.
DiSCUssão do substitutivo em turno suple:mclllar. (Pausa)
Enceaada a discussão, sem ap:.:sentação de emendas, o
substitutivo do Senado é dado como dermitivamente adotado. nos
tcnnos do an. 284 do Regi:i:ncuto Intemo.
A matéria volta à Câmara dos deputados.

É o seguinte o substimlivo dado como aprovado:
Recblção do vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmr:a n° 84, de 1994 (n°
1.888191, na Casa de origem), que regula o f 'Y do
art. 226 ds CoDStituõção Federal

- o conpso Naciooal decreta:
SUBsr.rrtnJVODOSENADO
Art. lo É reconhecida. como entidade familiar a convivência
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 80, DE 1994
Discussão, em tumo suplementar, do Substitutivo não adulteriDa nem incestuosa. duiadcuta.. plblica e continua. de
do_ Sen,ado ao Projeto de Lei da Câmara n° 80. de 1994 um homem c de uma mulher, estabelecida com objctivo de c:onsti(D0 2.267/9[ na Çasa de_origem), que acreScenta par.í- - tuição de família..
Art. 2° São direitos e deveres iguais dos conviventes:
grafo ao art. 860 da Consolidação das Leis do Ttabalbo,
I- respeito e consideração múmos;
tendo
.
n - assistência moral e material :recíproca;
Parecersobn°60,de 1995,daCOmisSão
m- guaida. sustento e educação dos filhos comuns.
- Diretol'a, oferecendo a redação do- veocídO.
So~ a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secre-~ 3° Os cooviveirteS Poderio, por meio de eootzato escritário em exercício. Senador Renan Calheiros••
to, regular seus c:fueitos e dev~. observados os pn:ceitos desta
Lei. as nonnas de ordem pública atinentes ao ca.same:oto. os bons
É lido o seguinte
costumes e os princípios gerais de direito.
REQUERIMENTO N" 365, DE 1995
Art. 4° Para ter eficácia CODb."a terl::eiro, o contmto referido
Sr. Presidente, nos termos do art. 279~ alúlea c, do Regi- no artigo anterior deyerá ser averbado no competcn.tc Cartório de
mento lntemo. requeiro adiamento da discussão, cm 111m0 suple- Regimo de fmóveís, onde estiverem n:gistndos imóveis pertenmentar. do Substirutivo do Senado aO Projeto de Lei da Câmara D0 centes a um ou ouuo dos coavive:ntcs.
80, de 1994, a fim de que a mesma seja feita pa sessão de -13 deArt. 5° Os bens m6veis e imóveis adquirfdos Por" um ou poc
abril do conente ano.
_
_
_
ambos os conviventes, na constância da união estivei c a título
SaladasSessões.l6 deDlaiÇode 1995.- ValmirCampdo.
oneroso. são considerados fruto do tr.lbalbo e da colabcnçio coO SR. VALMIR CA!\oiPELO -Sr. Presídenle. peço a pa- mum. passando a pedeJlCer a a.mboo, cm ccndomínio c em putcs
lavn. pua encaminhar a votação.
igtflils;-salvo estipulação CODll3tual conu-ária em escrito.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição
ao nobre Senador ValmirCampelo.
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Par.> encaminhar patri:mõhlal oc:om:r com o produto de bens adquirida; anteriora votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pnsidente, _trata-se do art. meme ao início da u~
860 da CLT. que aprova. através do DecrclO n° 5.452. de 1° de
§ 2• A administração do pa!rimônio comum dos convivenmaio de 1943, a. transformação do § 1° no alUai parágrafo único e tes compete a ambos, salvo estipulação contrúia em conttato escria o§ 2° da referida lei.
_
crito.
Ocorre, Sr. Presidente. como todos oós sabemos, C,Ue está
Art. 6° A união estável dissolver-se..á por vontade das partramitando no ExecutiVo uma refOrmulação da a..T. um novo estudo. que está em fase conclusiva. Razão por que estou propondo tes. morte de um dos conviventes, xescisão ou demíncia do contra·
ao Senado que adie para o dia 13 de abril, pois acttditamos que até to por um dos conviventes.
lá o Poder Executivo terá concluído o estudo da nova O ..T. •
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vo<ação o requerimento.

-· § 1° Pela vontade das partes os conviventes põem teJ:mo A
união estáveL amigavelmente c por escrito, valendo entte os mesmos o- que for estipulado no acordo. desde que não coo.traric o es-
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Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, por

§ Z: Havendo contrato escrito e averbado em cartório, qualquer dos conviventes deverá requerer a avetbaçãõ -do ao:m:lo de
dissolução da união estáveL

--

---

§ 3° o~ a rescisão quando houver rupturã"da união está-

permuta com o Senador Júlio Campos.
Peço permissão pora n=rdar ao Plenário que ainda estamos na fase da votação do ~gedor e dos Coircgodo:res: Substi~tos e que, na fOima R:gimental, a ap.1raçã.o setá feita .ao ímal da

sessão.
~ Com a palavra o nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR- JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia o seguin·
§ 4° A separação de fato dos conviventes implica denúncia te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores. quero, ueste.meu proDUnciamento, fazer um comentádo conttato, escrito ou vctbal.
rio sobre a agricultura brasileira. que é o assuntO do momento,
Ait. 7° Dissolvida a união estável por tescisão. a assistêo.ciã quaDdo vai bem o Brasil, vai bem o Plano Real. vai bem a própria
material prevista nesta Lei serií prestada pelos conviventes ao que agricultura, com mais de 80 milhões de toneladas s6 de grãos. Endela necessitar; a título de alimentos.
treta:aiO, vio muito mal os agrirultaes btasilciros.
Segundo o 3° Levantamento de Intenções de PlaDI.io. realiParágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de
um dos conviventes. o sobrevivente tetá direito real de habitação, zado em fev~iro de 1995, pela Companhia Nacional de Abasteenquanto viver ou não coostituir nova união ou casamento, telati- cimento- CONAB. a produção brasileira -de cereais, leguminosas
e oleaginosas dever.í, na safra agrícola de 1994/95, atingir 81,6
vamettte ao im6vel destinado à xt:sidência da família.
milhões de tooeladas, representando um aumento de cerca de 7.S%
0
Art. & Os conviventes podelão, de comum acordo e a qualem relação ao colhido na safra do ano anterior, de 75,9 milhões de
quer tempo, requerer a conversão da uniio estável em casamento, toneladas.
por requerimento ao Oficial do Registro Civil da CirCUnscrição de
Esse cfescimento da safra deve-se, sobretudo, ao aumento
seu domicilio.
--- - -- da produtividade, da ordem média de 5,8%, jã que a área cultivaArt. ~Toda a matéria relativa à união estivei é de compe- da. em relação à safra anteriOl", aumentou apenas 1,7%.
Entretanto, esses resultados não espelham a verdadeira sitência do juízo_ da Vara de_Família. assegurado o segxedo de Justituação da crise por que passa a agricultur.t e os agriadtores brasiw
ça.
leiros. Apesar dos aumentos de produção e dos ganhos de
Art.!O. Esta Lei enti3. em vigoi-na data de sua p1blicação.
. produtividade, os resultados ecooômicos .uãõ são compensadores,
Art. 11. Revogam se as disposições em contrário.
os problemas advindos do endividamento do setCir' agricola são
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 5
preocupantes e as dificuldades e entraves paza a comercialização
MEN,SAGEM N" 78. DE 1995
_da safra são enormes.
Esse aumento de produtividade em nível da fazenda não
Mensagemn°78,de 1995 (n" 187/9S,naorigem),
do Piesidente da República. solicitando a retir.lda do vem sendo potencializado, devido à inexistência de estra.DgulaProjeto de Lei da ~ n• 61. de 1994 (n• 3.552193. meDtOs a montante e a jusante da agriailtura. stricto senso. Se os
na Casa de origem), que altemo § l 0 doart. 12da Lein" produtos agrícolas brasileiros não são competitivos eni nível mun5.700, de I de setemlrode 197l.quedispõe sobre a for- dial, a resposta. na maioria das vezes., esti mais fora do que dentro
da propiiedade rural
ma 'C a apresentação dos Símbolos Naciooais.
Por outro·Iado, os eiCVoidos cUstos dos ~times contraíEm votação a Mensagem n° 78, de~ da matéria.
dos pelos agricul~ junto ao sistema fm.anceiro e pelas dívidas
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sencom fomeccdores de imumos ·e pre~ de serviços elevw o
tados. (Pausa) ·
nível de endividamen!O do setor agricola. resultando ouma cresAprovado.
cente descapitalização do setor.
O projeto de lei da Câmara será arquivado defmitivam.ente.
Em realidade, Os agricultores brasileiros têm sido penalizaSetá feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados e dos de várias foanas. principalmeme pela baixa mnunemção dos
a ·enhor Presidente da República.
preços teeebidos pelos seus produtos e pelos elevados encargos fiO SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-llem 6:
nanceiros incidentes sobre o crédito ruml.
_A gravidade desse quadro levou a que o Congresso NacioMATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
nal instalasse, em jlnho de 1993, uma Comissão Parlamentar MisRequerimenton~1.449,de 1993,doSeoadorGil- ta de Inquérito, com o objetivo de investigar as causas do
berto Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a endj.vidamento do setor agrícola e o e1evado custo dos seus fmantraDscriçlio. noo Aliaís do Senado Federal. do artigo inli- ciamentos.
tulado "De 1823 a 1993, 170 anos da dívida exlema,
Areferida.Comissão,porCercadeseismesesdei.ntensotraempobrecendo o BiaSil. roubando nossas. riquezaS._ Dois balho, ouviu 78 pessoas. em audiências entre representantes do seadvogados e um juiz provam a ~çãO da dívida", de tor agrícola. autoridades públicas, representantes dos setores
autoria de Hélio Femandes~ p1blicado no jornal Tribu.. privados e agrirultores. Realizou, ainda. diligt:ncia.s específicas
na da Imprensa. edição de 27 de dezembro de 1993.
nas Regiões Su~ Nordeste, Sudeste e Ceotro-Oeste. onde pôde toA Presidência, nos termos do disposto no art. 334, "a", do mar depoimentos de cerca de 50 agrirultozes e represeD1antes de
Regimento Interno, declara prejJCiicado o Requerimento n° 1.449,_ ~~i~õe:s públ~ ~privadas dessas Regi~ Além disso, rcalide 1993.
_
__ _
_ ___ ___ ____
zoo diligências eSpecíflCaS no Banco do Bras~L no Banco Central e
em outros órgãOs públicos.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Sarney)- O quorum da Casa.
Essa CPMI apurou que, real:mente. os agricultores b:asilei..
ros fotam submetidos a um processo de apropriação p:n- parte dos
neste instante. é de 75 Srs. Senadores.
Voltamos à lista de cndotes.
agentes do sistema ímanceiro. Identiflcoti inconstiruciooalidades.
vel por quebra dos deveres coostaores desta Lei e do conttato escrito, se existente.
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ili<.:itudes e irregularidades das mais graves. como exigência de te~
<.:iprocidade, cobrança de coneção monetária mensal indeJ:)Cnâente
da d.al:a de liberação do ímanciamento, fJoat. falta de informações
dQ!i: débitos. para citar apenas alguns.
Ressalte-se. ainda. a cobi3.D.ça de taxas de juros e encargos
ahsurdos. os mais (."aros do mundo, já que a CPivll ideD1iflCOU que
agen1cs financeiros. em certos momenlDs. em operações dC refi.:~
muk·iamcntus: agrícolas. cobraram juros de até 24% ao mês. _mais
::~,neção monetária.
- -- ~

Além cüsso. constatou-se que os planos ecõnõmicos levados
a c!Cito pelos governos anteriores, que IeSUltatam em d-escasamcon.
to de índkes e nos c:oogelrupentos de preços dos prOdutos agricolas. ge~ graves conseqüências ao quãdro atual da dívida dos
agrkultorcs. Somente o Plano Collor I resulrau numa apropriação
indevida de 1 bilhão e 100_ milhões de d6lares da agricul~ura.
Aliás, os vários planos ecoo.ômic:os, a partir do Plano Cru·
7.ado. cm 1986, sempre foram implantados em épocas de safras,
congelando os preços dos produlOs agrlcolas no nível mais baixo
do ddo sa1.onal. descapitalizando ainda mais os agricultores e diM
niinuindo as possibilidades de autoti.nanciameoto das suas atividaM
dt•s.
Somente e~ m.a..OObr.tS na u~o da com:Çio mooet.árla
e prátícas ilícitas. a agricultura uansferiu, oos últimos dez anos.
ceiC"a de 22 bilhões.de dólares ao Sist~ma Fmanceiro Nacional.
A CP.NII identificou cjuC a Resolução n° 590: do Conselho
Monetário Nacional, de 7 de dezembro de 1979. e aros deoon'entes
ou correlatas praticados pelo Poder Executivo autorizara.m para. os
finandameotOs agrícolas a cobrança de comção monelária, a capiM
Ealização mensal de juros, a cobrança de juros de mora e encargos
adicionais por inadimptência ou tepacblação de dividas e a contr.lM
caç'ào de novos fm:mciam.elll.os, com o mesmo mutuário, para a
quitação de dívidas anteriores..
Esses procedimentos estão em desacordo com a Lei n°
4.595/64, cujo Relator foi o saudo~ Deputado Ulysscs Guimarães. que dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional e estabelece
que a cobrança de correção mcnetária somente poderá ser feita
me-diante ~i autorizativa e especifica.
A Lei no 4.&29/65 e o Decreto-Lei 0°)67/67, que mgem o
crédito rural. vigeDles e promulgados depois de 1964, não estabeleceram o instituto da cobrança mooetária nos fUJ3nciifmefitos m!"".ais. Ressalte=-se que o PrÕjeto de Lei encaminhado pelo Poder
Exe.cutivo previa dispOsitivo nesse sentido, que foi ~ejeitadcf pek..
Congresso Nacional.
A CPJvfi. por entender que o Cooselbo Monetário Naciooal
e.xorbitou em seu poder re~lamentador, apresentou o Projeto de
Decreto_ Legislativo no 383, de 1993. susimio a aplicaçió
disposto na citada Resolução n° 590, de 00/12179, daquele Conselho
Monetário Nacional. e todos os atos decormntes e ooaelatos.
Projeto de Det.--rew Legislativo n° 383, de 1993. foi !pllJv:u.J,~ pelo Plenário da (."funara dos Deputados e encoD.tra:SC no So-n'ldl.l_Fedt:ral. n~) aguaxdo ~ decisões a seiUD tomadas pelo
Go"' .mto Federal.
A CPNfi, em 14 de dezembro de 1993. aprovou o seu i'clat6ri<l final. que se constimiu em ahJaljzado diagnóstico da realidade conjuntural agrícola. já que identiflcou. de maneicl clara.
detalhada e imparcial, as causas do endividamento do setor agrícola brasileiro. O referido relatório propôs um elenco de recomendações. visando sanar as distorções identificadas e buscar solução
para os gravíssimos problemas que afetam esse importante segmento produtivo.
Esse relatório foi. à época. entregue às autoridades púbP,cas
e amplamente divulgado. A partir de então, iniciou-se um longo
periodo de ne_gociaçõês com as autoridades federais. ~parte dos
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parlamentires e lideranças represeotativas do setor agrícola, que
culminou, nessa fase. com a assinatuta. cm 8 de junho de 1994.
pelo Ministro da Fazenda, de um Memora:nciO de EnreDdimento,
no qual foram alinhavados, com base nas recomendações contidas
no Relatório Final da CPML sete blocos de providências a serem
implementadas pelO Governo Feder.U.
O Banco Central do BtaSil, no dia 22 de j.IDho de 1994, editoU a Resolução de D0 2.080, dispondo sobre os procedimentos
para a tm.egocia.çãO de dívida dos produto~s xura.is, a quaJ vem
orientando os procedimentos do Banco do Brasil e entidades finaocc:iras privadas nesse processo.
O prazo parã as instituições flilaDceir:ls réilegóciarem as dívidas dos produtores rurais foi piotrogado, com base na Resolução
n° 2.524. de 21 de dezembro de 1994. do Banco Central do Brasil.
par.> IS de abril de 1995.
En~tmto, diversas providências sugeridas pela CPMI e
constantes no Memorando de Entendimento firmado não foram
devidamente implementadas nesse petiodo. apesar de periódicas
reuniões realizadas en~ autoridades governamentais, parlamentams e lideranças representativas do setor agricola.
R~se que. ap6s a assinan.ua do Memorando de Entendi:mento, e:iii g--de junho de 1994. foram realizadas cinco m.Iniões:
em26 de cublbro de 1994.24 de novembro de 1994. 18 de janeiro
de 1995 e 9 de fevemirode 1995.
Dos oito blocos de providências constantes do MemoraDdo
de Entendimento fmnado eocootiam-se ainda pendentes de solução. total cu paiCial. as seguintes:

l.Proagro
Não foram pagas as dívidas relativas ao PROAGRO velho e
novo. tampouco a regularização das evenwais cobmnças. em dobro, procedidas pelos agentes financeiros;
2.FmameRural
Não foram. providenciados. pelo BNDF.S. os acertos nas
coofas dos agricultOies ~ferentes a cvenmais cobranças realizadas
em desacordo com os procediment.os contratuais. Os saldos devedores são coc:igidos pela TR. acrescidos de j1.rros. o que é incompatível-com a luaatividadc das explorações agricolas e com a
capacidade de pagamento dos agricultores, sobrebldo lX'l' se trala·
mm de fina:ociamentos pata investimentos a longo pnt.ZD;

3. Fundos Consli.tucionais
~ao foram implementadas as propostas de revisão das normas dos Fu.ndcG Constitucionais, cups empréstimos continuam a
ser conigídos pela TR. enquanto a captação desses m::wsos não se
vinalla a essa taxa;
4. Descasamento decorrente do Plano Collor I
Não foram defmic:iOs os procedimentos a serem adotados
can refedncia às parcelas de débitos decorrentes do descasamento
verificado em abril de 1990, enue os índices de correção do preço
mínimo__c Q aplicado pa.t!l__ ~ _ÇQ_~-~-saJd_q__~_s_ r~ciamentos:
agrícolas. Os montantes referentes a esse descasamento foram
aportaclos da coota gráfica dos agricultores e estão contabilizados à
parte. até o dia 15 de abril de 1995. data limite fiXada pela Circular
D0 2.525 do Banco CentraL Somente no Banco do Btasil esse montante da dívida atiDge atualmentc o montante de RS 450 milhões;
S. Plano de Safra 1994195
A viabilização do Plano de Safta 1994195 está seriamente
comprometida lX'l' dificuldades operacionais lX'l' parte dos órgãos
públicos c limitações orçamentárias. em desacordo cc:m o que foi
amplamcnl.e anunciado pelo Governo Federal;
6. Renegociação da dívida dos agricultores
Fomm renegociados, cm função da CPL os cootratos de financiamentos de certa de 42 mil produtores rurais, no montanr.e de
a~ima.damente RS 2.2 bilhões, num processo que, na prática.
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viabilizou a pronogação das dívidas, com o alongamento dos pra~
zos de pagamento. Entretanto, a renegociação das dívidas entre
produtores rurais e agenleS fmancciros foi realizada com a adoção
da 1R como índice de contÇão dos saldos devedo~s. o que vem
elevando consideravelmente o estoque dessas dívidas.
O Sr. Carlos Patrocínio- V. Ex• me pemrite um aparte.
nob:e Senador Jonas Pínbeiro?
O SR. JONAS PINHEIRO- po;s não. Com muita honn.
O Sr. Carlos Patrocínio -Eminente Senador Jonas Pinbei.
ro, V. Ex.• alerta esta Casa. o Congresso Nacion81 e toda a Nação
brasileira para um problema que vem, ao longo dOs últimos anos.
sendo empurrado com a barriga pelos diversos governantes. Ainda
hoje. li nos jomais que os produton:s gaúchos. pelo menos em
duas cidades do Rio Gr.mde do Sul. faeram uma manifestação de
protesto, e também na cidade de Maringá. no sul do Par.má. estampando uma mão espalmada- aquela que foi utilizada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso na sua campanha para a
Presidência da Rep6blica -. com um dedo faltando. o dedo da
agrialltura. V. Ex- alerta, neste exato momento. par.t esse problema. e o Congresso Nacional também tem a sua respoosabilidade,
como V. ex• frisou. Temos ainda o Decreto n° 383, votado pela
Câmara dos Deputados, que está doun.itando na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fcder.U. Está na bom de n;solver-

mos essa situação. Qevemos estudar, analisar e entrar em contato
com as diversas lider.mças do Governo e da área paxa que possamos. de uma vez poc todas. resolver o problema da agricultura em
nosso País. Principalmente agora, que, para acc:rto do Plano Econômieo. para sustentação do Plano Real o Govemo teve que subir
as taxas de juros. Essas taxas setão também repassadas à agricultura. que. mais uma vez. será pe.nalizada. como o foi no deScasameoto do Plano O.llor. CQ:mo assevera V. Ex•. Tenho noticia de uma
medida salutar empreendida pelo nosso ab.lal Ministro da Agricultura. do Abastecimento e da Reforma Agrária. IioSSo colega JOSé
Eduazdo Vieira. que está estimulando a captação de recursos extMnos a jlros bem mais baratos para fazer o fJllallCÍameDIO da comercialização da safra que estamos colhendo este: auo. Gostaria de me
CCIIgta.tular çom V. Ex• pelo belíssimo disaJ:rso sobre a problemática da agricllltura no nosso País. V. Ex• disse que iremos colher a
maior safra da nossa história, mais de 80 milhões de toneladas de
glios. sem aumenlar proporcioualme:are a áml plantada.. Claro que
isso representa üm aumento da prcdutividade. e já é um sínal muito positivo pam nossa ~ para nossa àgriwltum.__Es_le 8llO
foi propicio à agriculbml, !10ilm Senador. Nilo tivemos penlas considcá.veis e havemnos de cOlher uma grande safra não s6 pelo aumento da produtividade. mas. ~palmenr.e. pxque São Pedro
ajldou a agricullllra brasileir.L É necessário. portanto.- que tememos conhecimento e ~ do alerta que V. Ex• faz nesta
Casa com muita propriedade. E chegada a hora de implaolarmo&.
de uma vez por todas. defmitivamente,. uma política agDcola consentânea com a necessidade do produtor nnal brasileiro. Somente
assim é que o Brasil have:r.í de crescer a passos lãrgos para encontnlr o seu verdadeiro destino. Congmtulo-me com V. Ex• pelo
magnífico d.isCUISO.

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigaao, Senador
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cultura semp~ foi o boi de carga deste País, transferindo TeCUrsos
enormes paza o setor industrial. Nos últimos anos. principalmente
durante os governos militaxes, o setor rural brasileiro forestiangulado. Milhares c milhares de pequenos produtores tiveram que migrar para as grandes cidades. constituindo essas grandes favelas
que existem hoje nos gzandes centros do País. porque não havia
uma política de apoio ao pequeno e médio produtor. muito pelo
contrário, havia um desestimulo para se ficar no campo- A p:>Ütica
cconômica do Brasil é comandada. principalmente. pelos banqueiros. pelos setores fmanceiros. pelos grandes industriais de São
Paulo. Eles é que mandam na polítiCa brasileira. Temos·até ocosblme, a praxe. de colocar um banqueiro no Banco Central. Um
banqueiro privado sai. por exemplo. do BRADESCO para o Banco Central. Esse costume deve ser abolido. Temos que combater
essa prática daqui. do Senado da Repúblíca. O Ministro do Plane.
jamento. reCcntemeftte, coiifessou. em uma chácara, que nunca tinha visto uma vaca em sua vida. Não sei se isso é verídico ou se é
uma piada. Mas. em !:'e tratando de um homem da Avenida Paulis·
ta. um homem oriundo dos banqueiros e dos cmpresái]Os de São
Paulo. que visão pode ter da agricultura? Declarou S. Ex• ainda.
nesta semana. que temos que cercear, que segurar o desenvolvi.
mento deste País. Or.t. con:io vamOs segurar o desenvolvimento J.a
agriadi.Ut'a se ela é peça fundamental para o País sair desse impasse. sair <kssa crise? Os alimentos pressionam a inflação. O Brasil
precisa de 100 milhões de toneladas sO para alimentar a sua população. segundo a FAO. N6s não produzimos toda essa quantidade
e ~ exportamos 40% -para o exterior. Portanto. o Governo tem
que colocar a agricultura. realmente. como a sua grande prioridade. Falta ao Brasil planejamento. Não sabemos o que vamos fazer
amanhã. Tuamos 33% dos agriculto~s cem o Plano (:ollor; no
Plano Real. já estamos tir.ando 26%~ e. se nãó-se1D.udã.r-Iogo a 1R.
o Plano Real va1 bater o Plano Collor e os agricul~s ainda vão
chamar o CoUor de bonzinho. Isso, se não houver uma mudança
imediata nesse setor. uma muda.Dça imediata ness3. questão. Portanto. Senador Jonas Pinheiro. é com satisfação que vejo V. Ex•Jevantar esse problema. Ontem. ouvi aqui um discurso do Senador
Levy o1as. do Mato Grosso Go Sul; boje. fala v. Ex ii; brevemente,
também abordarei essa matéria da trib.Jna do Senado. Devemos levantar a oossa voz e ir à rniz da questão: sabemos que não falta dinheiro pam banco falido. pam ccosertar o sistema fmanceiro e para
outtas coisas mais. mas .para a agricultura, que produz alimentos.
não hã recursos. Há uma grande dificuldade. na área ecocômica do
Govemo. em provei a agricultura com os recursos necessários.
Portanto. quero solidarizar-me com V. Ex• c parabenizá-lo pela
ptUisão do seu pronunciamento. que é um raio X pexfeito da si-tuação da a8ricúltUra. braSileiia. ParabéD.s. Senador Jonas Pinheiro!

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado. Senador
Carlos Bezemt.. do meu Estado. Mato Grosso. lncotporo. com
muito prazer. o aparte de V. Ex• ao meu discurso.
O Sr. Os mar Dias- Penni~me V. Ex• um aparte?
O SR. JONAS PINHEmO- Pois não, nobre Senador Osmar Dias. Gostaria qUe V. &• fosse breve, para que eu pudesse
concluir o meu prommciam.ento..
O Sr. Osmar Dias- Serei breve., nobre Senador.

Carlos Patrocínio. Incorporo o aparte de V. Ex• ao meu humilde
O SR. JONAS PINHEIRO- Muiro obrigado.
pnmmciummro.
O Sr. Osmar Dias- Senador Jonas Pinheiro. cumprimento
OSr.CarlosBezerra-Pennite-mc V. Ex_•mn aparte?
V. Ex• pela oportunidade do seu discuiSO. mas não poderia me caO SR. JONAS PINHEIRO- Com pmzer, no!= Senador.
lar neste instante. Quero. antes de fazer o meu comentário. dizer
O Sr. Carlos B......,.- Senador Jonas Pinheiro, panbeni- do meu respeito ao Senador Carlos Patrocínio._ mas a afnmação de
zo V. Ex• pela reafmnação do seu compromisso com. a agricultUra S. Ex• de que- o em.~mo externo que está sendo oferecido à
do Brasil. já que V. Ex• tem dedicado toda a sua vida píbüea e agricultura é uma medida salutar adotada pelo Ministro da AgriprofiSSional a esse importante setor da economia bnsilCin.. O pro-- cultura 6 um engano. A esse propósito, apresento dois problemas
blema da nossa agriculnua é antigo, vem de décadas 3trás. A agri- -graves. Um deles, já apresentado por mim a esta Casa. diz re~peito .
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ao fato de o baJ;I.co do Ministro estãr ofe-~endo ~_produtores a
oportunidade de trocarem o fmanciamento em TR pelo fmaD:cia:'
menta em dólar. Há dois aspectos graves a serem CCJDSiderados:
primeiro, esta oferta foi feita dias antes da mudança no câmbio, e.
portaDto. quem optou pela troca perdeu par.a. o banco, que, c.mseqüenlemente, ganhou diDheiro nas costas do produtor rural: o segundo aspecto. que acho mais grave, é o fato de um Ministro do
Governo demonstrar, através do seu banco, que não conf:ta na
moeda do País. Ao ofexecer o dólar como opção ao produtor, ele
induz a sociedade brasileira a pensar que nem o Govcmo está confWJ.do na sua .moeda. Eu ci:::cfio-no teaL por isso é que não recomendo a nenhum produtor deste País. nem h cooperntivas. tomar
empréstimo em dólar, porque quem fu:erissovai ficar sem dormir
à noite cspcr.mdo noticias do Banco Central a respeito do câmbio,

que boje DOS oferece certa insegurança. Po!taDio, quero discordar
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agricultores que se encontram amparados por essa sistemática e,
- dessa maneira. proLegidos coo.tra os efeitos da TR, é de apenas
17.6%. O restante {82.4%). que se autofmanciou, terá de assumir
JX'f conta e risco próprios os prováveis ptejJizos causados pelo
achat.amell1o da> ~ agricolas e a Dão remuneração do capital
próprio investido. o que. ccrt.amente. representará. mais endividamemo e descapltalll:.&çjo.
É importullt' ~tar que as difiaddades na comercializaçio da aDJ.al sa.fra agrícola devem-se. sobretudo, ao Plano Real
com as facilidades oa amportação- a. tedução de tarifas, condições
favorecidas de créd:Jro. dólar barato, timidez na imposição de tarifas compensal.ónu -. que podem duplicar a imponação de grãos.
elevando o volume para IS milhões de toneladas, em 1995.
Além do ....,., .,. produtos agrico!as de exportação poderão
perder rentabilidadt ...,. s.&fn. pela queda dos proços internaclo.
oais e pelas c.omeqUéocw da defasagem camblal acumulada após
o Real.
Assim. DO mcJQ)rDto em que a colheita da amai safra agríco-

do Senador Patrocínio e dizer que. quando oferecem d6lar em troca da TR. estão dizendo ao produtor" que "deixe o maio para ir para
a capoeil:a... Quanto ao que disse o Senador Bezerra. que o problema do Banco Central é que os banqUeiros assumem as suas ~w.. la se p!OCC$a e a dnpato do aumento da produção e da prociutivirias. isso é aceitáveL Complicado demais é quando um banqueiro dade, a sntuÇl..-. do.,. apxukOteS se agrava, inclusive como
assume o Jo..iinistério da Agriculmra.~porque é o mesmo que colo- cooseqüêo.cu -~u. da ~ de encaminhamenlO das recoar o cabrito paxa cuidar da horta. E isso que está oOOnendo em ~endações prt'lfll-.w ;wt. Cotmss.ão Parla:meDtar Mista de Icquénosso País. pois- o Minislro não leva informações vetdadciias da- rito do f.ncllv ~Dio.l d..' Xtor Agócola.
quilo que occm:e no campo. da vetdadeir.l siruação de calamidade
E imporu.DW" n··Hü.&r que. apesar do índice de inadimplênem que nos encootramos. retratada pela mobilização de ootem.. cia dos agncul"''"'1 _,..D ......."""".agentes fmaDCeiros tei~se reduzido
Muito obrigado. nobre Senador Jonas Pinheiro.
coosider.tYelrnc-:r:u.c' ,, cJ~co._ dor coodlvidamento situa-se cm patama0 SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado. Se.nac:lof res elevado\. ~ lJU"' r"4--"'lc-W S1Jbstanciais das dívidas foiam simOsmar Diti. pelo seu aparte.
plesmeme prom:~
Em realidade, na maioria dos casos, a dívida foi SimplesTambtm luw~·-,es dr cxdem orçamentária por parte do
mente prorrogada. e. com. a manutenção da TR no cálcu.lo da cor- Governo fe'drn! c- " 1,0o. .a,."* Idade operacioo.al de assumir' 9m
~o dos fma.nciamentos rurais. os tilon1a.ntes atuais são de tal
montante dr cn-:: .. .Jr l4_, ttl..I..D::Ióes de toneladas de produros agri.
ordem que os agricu1ÍOies dificilmente terão condiÇôes de saldar colas- fl.tU.llCu.J."- .~>U t...w n.a equivalência·produto e cujos preos sens débitos.
ços de- mm::;a.j,. · f'D. • .-r.tram w Inferiores ao preço mínimo Essa difiCUldade é ta.m~ decomnte do fato de os preços - segúi'm)('Dtt m:fll'l.:zr-a. • tJ"lT movimentação da safra. aviltarão.
mín.irii.Os não tcmm sido corrigidos e pmnanecerem congelados ainda ~IJ.. "rm-.,- ,),>l fW'dutDS agrícolas e. certamente. trarão
nos níveis da safra anterior. e dos preços dos produtosagdcolas ilo mais Jn}J.ilm a.-. ·~~"'-.n rm gaal.
men:ado enconlr.1rem-se em franco declútio. devido à_competiçio
Res.u.kr--"" -.J.W AfW""' dr o Govemo Fedetal Dão ter reajusdos );rOdutos subsidiados oriundos de ootros.países e por eni.IaVCS tado os pm;:a; mu••• ulDf..rme prometido, mantendo--os DOS
na sistemática de comercialização da safra agdcola.
níveis da s.&fra &.-, ...., aJin'W:X. O& preços de mercado dos princiAssis~-se. atnalmente. à. repetição do processo de descasapais proc:kxc:a. ~·mtnm w c-m pwmares bem inferiores aos premente OCOirido por ocasião dos: planos econômicos: anteriores. já- ços mínimo&.. A •·~ ;-• n~. em certas regiões do Estado do
que os procedimentos' para a comçilo dos saldos dos fmanciamen- Mato Gros.so. aa ...&:> a.~ em RS 4.60 o saco de 60 Kg, entos anteriormente contratados e nmegociados cootinuam diferentes quanto o ~ D:URJMll e-tU r a .ado em R$ 7,73; o saco de 60 Kg
dos adot.ados para os preços dos produtos agdcolas, visto que a de milbo. DO ~ • ..tr.· f'aniD&. a1mge o preço de RS 3,80, quando
equivalência-produto somen._le foi ad.:-tacb paza. oo; fmancianlentos o pn:ço m1mmo- 1 R I t..J:.. o preço do anoz. no Rio Grande do
da atualsafrae. portanto,éres'.rita.
Sul tem &hnpr. RS I~ per s.aa de 50 Kg, quando o preço míEstudos realizadCJ pêla Confed.eraçio NriUDal da Agricul- nimo sitn.a · sr em Jit i Iü .0:
tura e também pelaCONTAG mostDin que,It.> periododejulbo a
Nos coctru.• dr ~n-~Daa·produ:tofirmadospelosagen
dezem.bro de 1994, a evolução âas dívidas foi superior ã dos pre- tes fmanceuos- com c.-~ rurais bá um colDplOOÚsso do
ços dos produtos .a.g.:i.;ola.s. Na soja . .1 def~agem foi de 48,10%; Govemo Federal ór as~tmr a proc2Jção com base no pxeço míni·
DO arroz de sequei;:t), de z.:1.,1ú%; no milho,'~ 21.30%; e no feijão, mo estabeleado.
de 46,80%.
Cons~ qur- as open.ções de emptéstimo do Governo
Como c-,c_ealf'lo, cum fllWlc~to IU!izado no -dia 9 de Fodcral- EGF - ~ c- mllbo. o arroz e a soja Jenderão transforjaneiro de !993. ;,;um reCUr"ii>S elo FJNt.,ME, para aquisição de uma mar-se em Aqul.SIÇÓC' 00 Govem_o Fedetal - AGF -, já que os
colheitadeira. cem prazo d~ cincO :mos. DO valor taal de USS seus preços de mercado &rodem a se situar abaixo dos preços míni43. JS; ;..JJ. já foram pagas dú J.S pan:el.ls (09/01/94 e 09/01/95). so- mos caso não se]Lm vtabiliz.ad.::n outros mecanismos pata a comer·
mar.do USS '*2.266, restanâo :linda três parcelas. cujo monta.Dt.e cializaçllo desses prockltos,lmplicando para o Govetno Fedetal um
t'ISt.i Ft-' ~jetad:.> em USS 72.590,00. Assim. os Cncargos de um fi- desembolso em tomo de R$ 2.1 bilhões.
!:a!l,;:aJ:ile.uto .h ':JSS 43.789,00 atingem ÚS$ 7l.fYS7J1J. o que
Isso. sem levar em coota os custos decorrentes da incidên.
C"·~~..yonde a 1.62 vezes o valor origiDa.l do fmmci.amento, em
cia de ICM, das taxas e despesas de adminisllação e armaz.cna.:Li•"".O anos. perlodo em que a vida útil do equipamento ~íca- gem, além dos problemas operacionais de uma uansação dessa
!..ü::.:ltese esgot..ru.
_____ natureza.
Apesar·da adoÇão da equivalência-produlO. a amplitude dos
Assim. esse volume de cer;ca de 14.5 milhões de toneladas
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podert se transformar em estoque govemamentai. agxavando sua
admi.Wsttaçáo, sobretudo, pelo fato de o Govemo Fedem! já dispor
aproximadamente de 10,3 milhões de toneladas. oriundas de safras
antericns.
Entretanto, se o GoverDo Federal viabilii:ãr a absorção dessa produção ~o mercado, pela via do ~ de P L (Prêmio
Liquidação). deixar.i. assiin. de assumi-la e dispenderá apenas RS
280 milhões com os custos de equalização.
Entende-se que o Goveroo, se não tómar providências, vai
gastar 02 bilhões e 100 milhões de =is para adquirir a safra attavés da equivalência de produtos. e se interferir no mercado. pela
via do mecanismo de Prêmio de Liquidação, terá que desembolsar
apenas RS~ milhões com os aJstos da equalização
Essa opçãO de comercialização via mercado pouparia o Govemo Federal de deslillar para isso a soma RS 1.8 bilhio e de se
envolver em uma opentção dessa complexidade e magnitude.
As recentes medidas anunciadas pele:> Govemo Federal. alter.mdo a sisrcmática do ~mbio, as limitações paxa importação de
arroz e milbo para uso na ~gião CeDtro-Sul. a abertura para a captação de recursos no exterior pua financiamento à cometcialização da safra agricola, a ampliação do volume de recur.;os para
fl.D.aJlciar a Col::neicialização agrlcola e o alongamento do prazo de
fmanciamento com recutSOS do FINAME. para compra de máquinas e equipamentos para ó setor iuraL em que pese sua importância. são, no contexto, iilsatisfat6rias jm:a- 3tcnder às necessidades
de minjmjzar o grau de endividamenl.o dos agrirultores.

Toma-se impe;tativa a elimiD.ação da Taxa Referencial- TR
- nos contratos agrícolas, já que a mcs~ não se constimi num fator de cotTeÇão e sim num indicador de jnos, portmto, incompatíveJ com o atual regime de estabilidade de IRÇOS· Inclusive no
caso dos fmancüimemçG com reansos Oiiun~ d5>s_Fundos dms..
tituciooais, à- utilização da 1R ~ absolutamente inPstificávei. já
que a captação desses recursos não se vincula ao pagamento dessa

21

palmente na região da agroiDdústria e dos pequenos produtores, a
oeste do esrado, em relação ao m.ilbo. sobre o qual V. Ex• se refe-_riu. cerca de 20 mil pessoas também estiveram de pé, fazendo coro
para que algo seja feito. Ainda hoje. Senador' Jonas Pinheiro, rep-resentantes do S,.,, Federal e da Câmm:o. dos Dopmados, dos
Estados do Rio Grande do Su~ l'araD>i e Santa CarariDa e Wnbán
do Mato Grosso mmiram-se no Centro Cultu:m.l da Câmara no
sentido de tomar uma posição. É um momento angustialm: este
que estamos vivendo, Seoador Jal&S Pinheiro. Per este motivo é
que goslaria da =-lhe miiiha solidariedade quando V. Ex' fala
DO mocho do pteÇO de alguns produtos, priDcipalmcnle O do milho, neste :momento em que o preço minimo está em 6 ou 7 ~ e
o mercado eSit na base de 4. Para ilusllar, Senador Jonas Pinheiro, no úhimo flDl de semana, no oeste de Santa Catarina, os agricultores foram a uma cooperativa e lá estava o preço dos ovos de
Páscoa na tabela, já que de aCOido com o ano gregoriano estamos
na época da qwuesma. e se aproxima a época da Páscoa. O agricultor tinha que entJ:egar um saco de milho, Senador Jonas Pinheiro, e com a sua venda não pxJeria comprar um ovo de Púcoa e
levá-lo par.1 casa. Para completar, ainda tinha que dar uma ga..linha
do seu tetteiro, e chegando a casa ele teria que informar que ovo
era oco por dentto. Veja bem. Senador, um saco de IItilbo nio é
sUfiCiente pua a troca por um ovo de Páscoa, que ainda~ oco por
dentro. Isso 6 P.,. exemplificar, num -wo figunulo, como se
encootra a sitaaçio da agricultum. Por isso, Senador, a nossa solidariedade, quando V. Ex• levanta. um problema tio gmve da vida
nacional. neste mom.ento, no setor agrlcola.
..
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito omgado, Senador,
pelo seu aparte. Goslaria de recoohecer o lr.lbalho dos Seuadores
que participai3Dl daquela Comissão Parlamentar Mista de lnquéri. to, da qual fui Presidente, proposta pelo cmincD!e Senador Esperi-

diãoAmiD.

Reconheço o tmbalho do Rcla!or daquela Comissão, Semdor Garibaldi Alves Filho. Participaram, ainda, m Senadores AnA facilidade de er:ttroda de recursos extemos para o fman~ tônio Mariz, Ronao. T"tto, Coutioho Jorge. Wilson Martias, Bello
ciam.ento da agriculb.lta - investimento, custeio -e coinerclalização Parga. Henrique Almeida, Lourivd Baptista, Dirceu Cameiro,
- poder.l ser uma altemativa para o alto custo dos fmanciamentos
Beni Võras, Esperidilo Amin, Luls Albe1lo Oliveiia, Magno Sado Ciéclito nir.ai. devido ao grande diferencial.das taxas de j.Iros in- cellar~ Ney Matanhio e Pedro Teixeim. que nos ajodalam a condutema e ex rema. bem como pua a cmSncia dos :recursos intemos. A
ziresse trabalbo, tratando da agriailiw:a bmsileira.
implementação poderá ser viabilizada at..-avés da flexibilização da
O Sr. VBsoo Klcinübiag- Senador Ioo.as Pinheiro, V. Ex•
Resolução n° 6!"do Banco Centtal.
'
me conc:edc:ria um apqrte. por favor?
No que conceme·às medidas destinadas a nünjmjzar os cusO SR. JONAS PINHEIRO - Antes de cmceder o aparte
tos do escoamento da safra, 6 de todo imperioso que o Governo ao nobre Senada: 'Íilsoo KleimlbiDg, gostaria de disco= um
Federal implemeDte as seguintes ÜIIhas de ação.
pouco mais a respeito do ponto que consideramos importante com
O Sr. Casildo ~cr "7' Pemaite V~· peani~ um relação 1s providências que devemos tomar para a: defesa do agriaperte?
-- êiiltor brasileiro. No ~e coaceme is medidas destin•clas a miniO SR. JONAS PINHEIRO - ConOedo o aparte ao nobre mizã:r os cusros do escoamento de safra, ~ de todo imperioso que o
senador Casüdo Maldaner.
Govcmo Federal implemeote as seguintes linhas de açio:
O Sr. Casildo Maldaner- Senador JCII2S PiDheiro, gosta1. Flexibili2llção das Exigibilidades de Aplicaçio dos Deria de tr.tzer um testemunho, neste momento, por CODbecc:r V. Ex•, pósitos à Vista.
quando tive a homa de ser seu colega na Câmara dos Deputados.
O BACEN atmvés da Resolução n° 2086/94 congelou as
V. Exa. Jura por esse setor desde aquela época. Enquanto eu fie- exigibilidades de aplicaçio em ctidito nua! ao volume apmado
qüentava um jejum de não participar dos trabalhos desta Casa, sei em junho de 1994 (RS 600 milhões), ocasião em que os depós:iiOs
que V. &.• participava da Ccm.íssão Parlamentar Mista de lnqu6ri- à vista. eram mduzidos em função da in:fiaçio elevada. Estima·se
to sobre o Endividamento do setor Agrlcola. V. Ex• tem sido um
que este montanl.e represente atualmente apeoas: S% do saldo dos
dos seus membros e vem discorrendo~ ao longo cL:. sal prommcia
dep6sitos à vista nos Bancos (R$ 12 bilhões). O retomo ao percenmelllo, sobre este caso. ODlem ainda, Senador Jonas Pinheiro, ou- mal histá:ieo de 25% de obrigatoriedade de aplicação de depósitos
vimos. aqui, o Senador Anloaio Carlos Magalhães falar sobre a cm~ rural resultaria numa soma de R$ 3 bifuões, o que ateuproblemática da região cacaueira da Babia, dizendo que há um daria gl3Dde P"'""'la de demanda de cr6dito de eom=ialização da
problema social nmito sério naquela área e que prec~vamos fazer atual safra. Essa fonte de rcc:ursos deve ser priorizada DO fmanciaalguma coisa. Ouvi há pouco o Senador Carlos P~ diur meoto da comercializaçlfo da safra. pois tem um ''fimding'' bamto,
que no Rio Gr.mde do Sul e também no Paraná a população do limitado aos custos administrativos doS- baiicos na- captação dos
meio romllevan[OU-se. Devo confessar que Santa Catarina. princi- depósitos à vista (média de 2%);
taxa.
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2. Restabelecer o Compulsório de Aplicação do Fu!ldo de
Commodities.
.
Atrav& da Cirallar BACEN n° 2.517/94 os Fundos cie
Commodities fotiiiil dosobrigados de aplicar 25% de seus tt<Ursos
cm produiOs agropocuários. Com isso. o sotor nm>l flCXJU privado
de uma importante foore de fiDonciwento, cem a ''wairalllagem"
de commodities agdcolas e a su....,taçio de tltulos agdeolas.
como a Cédula do Produto Rural- CPR. Além do""'""" do compulsório de 25%. algumas medidas poderiam
ado<adas pelo
Govemo para tomar mativo para esses Fundos aplicarem em fiDillCiamento agricola. com & immidade fiscal ms pen:eias dcslinadas 10 fmanclomr:nto agdçola. eliminaçio de car€ncia de 30

=·

dias. entre OUtr:l$.
O Sr. Vlbon Kldnüblng- V. &• me peunite um opute?
O SR. JONAS PINHEIRO- Ouço com pm=: o opute do
Senador Vilsal Kleimlbing.

O Sr. Vllsoa Klelnüblng- Senador !ocas Pillheiro. 6 uma
homa lllllito gmnde. como Senador de um estado agtfcola e comó
ex..sea..mo da Agdeultum do Estado de Santa Catarina. cargo
que tive o pmzer de exercer DO Govemo Espciidiio Amin. ouvir o
excelenle diagn6stico que V. &•esti faz=lo da situação atual da
agdeultum bnsileim. u.z.eado propostas """""'"' pom ....,.. Je.
vWs ao Govemo. Nós todos que aCOJDpaiihainos o setor agiicola
bmsileiro estamos, há llllliros IDOS, ouvindo discursos importantes
de Udenes pollticos lnsiieiros solm: a agricultuta. E as coisas nio
ac:outtcem ou ac:ontec:em em pute. No nosso estado. onde temos
um modelo excepciooal de pequena l""!!riedade tum!. cerca de
220 mil, se pcnlaDos um fllho de agdeullo< da l""!!riedade nm>l
pua a ~ com esta. aise que estamos vivendo, vamos perder
200 mil pessoas da agdeultum pom as cidades. Enlio, queria, em
primeiro lugar, pombepizi-lo pelo 111lhalbo. Hoje, os Deputados e
Senado= do Sul se !1"P"sem!l a f""""""uma caoissilo pom falar
cem o Presidellle da República solm: essa gzavfssima situação. Se·
ria importante que o seu diagn6stico estivesse: pescntc nessa :reunião. Quero di= aos Senacloms do Bnsil que se o Bnsil tem hoje
uma lillb& de· cr6diiD do BNDES fotmada com n:ausos do
PISIPASEP, se existe apliooção diida para o FAT, se exis"' elescomo cm folba pom pagar a Previdônci&, se e«iste PROEX para fi.
umciE os expottadote$. temos, atzavés de uma lei Cll de algum
instmmento, de criar um fundo de fiDanciamcnto pua a agrialltura
bmsileiiL E que ele v.ma dos dep6<iros i vista. S6 sei que de ai·
gum local ele deve vir. Já sabemos qual é o problOma que vamos
enfrentar.: o Tesouro Dio tem como bmcá-lo. O GoveEDO Federal
esti catando =mos pom fmm:iar os seus daicits à base de 35%
ou 40% de W<a de jm>s. Pode vir do depósito compulsório dos
dep6<itos à vista, mas que v!"Jha de uma vez per todas, pom que
novos disairso5 iguais a esses Dio sejam feitos. n. ~ bá anos.
DO ilaDCO do Bnsile DOS bancos privados, a aplicaçio compuis6.
ria. c:om taxa de juros regulamrmtada pelo Govemo enio subsidiada. principalmente•no custeio. Eu vi no meu estado plantar-se
cadc:meta de poupança. Emprestava-se de um banco com subsidio
e depois aplicava-se em outro banco com juros de mercado. Uma
lillha de aóditolllllilo clam pua se hcmar o proço m!nimo e a com=ializaçio. esse 6 o tl1lbalho que pode ser feito pelo Senado Federal. pelo Congresso Nacio!lal. já que há linha de ctédiiD pom
smea!TW':nto, pua a Pmvidência. pua & exportlçio, pua a indústria. E d hoje. um Pafs agdcola <X>JDO o nmso aio tem um m:urso definido para. atl1lv6s do BaDCO do Bnsil, fazer esse
financiamento da come:l'Cializaçio a preços mínimos. Para o pequeno f<Odutor basta o troca-troca. Mas que o oroc:a-troca. isto ~ o
•~ de equiva16ncia, se.io,b=c!<>- Meus potab6Ds. entio, pela
sua exposição. A.ctt:sçetto ao seu discurso essa sugest!o - não
apmas como um diagnóstico mas também como uma petspectiva
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de solução efetiva para o futuro- a de que nós, Senadores C! Vepu-

tados, criemos de:furitivamente um fundo de finãnciameuto da
agricultura.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muilo obrigado, Senador,
pelo aparte.
"
Estou sendo avisado de que meu tempo est& esgotado.. Voo
coocluir, Sr. Presiden!e, aprescutando apenas mais alguDS aspeeros
importantes para a soluçio do problema da agdeultma lnsileim.:
3. EGF Antecipado e EGF lndústtia
O SR. PRESIDENTE (TC<ll<laio Vilela Fllho) - Seuador
Jooas Pinheiro. V. Ex* dispõe de dois miw.tos Para coacluir.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muilo obrigado, Sr. Presidente. No início da safra 6 COI:Wm uma certa pmssio de oferta
ex=ida por aqueles produtores que precisam de'"""""' pua fa.
zer face às despesas de colheita. Havia DO passado uma linha espccllica de ctédito, o chamado "p<6-EGF~ que atendia a esta
demanda. A antecipaçio do EGF llODIIai pude evitar o efeito baixista nos preços provocado pelo excesso de ofetta no início da safra. deixando .. garnntias do emp<éstimo ........ defiDidas de
comum acordo. entre o agente financeim e o mummio. Ademais,
deve set buscada uma maior parceria do setor i:odustrial na comcrcializa.çio-da Safi:a. restabeleceJ1l'lo..sc a linha de "EGF- Indústria.·~
4. Ampliação do Credenciamento de Aimalins Privados:
O a:edenciamento, pela CONAB ou pelo Banco do Brasil a
annazéns, independeolo da existência de pend&clas pemritindo
que seja feito por terceiros. ampliari. a capacidade de .attnazena·
gem. pela utilizoçio de - n s arualmcDte disponiveis ~ in>bilitados para acolb.etem .a safta;
5. importações subsidiadas:
A Íim de evitar o efeito depressivo nos pP:ÇOS intemo& e o
ccmeqü~ repn:samento da cometcialização da produçio inler.
na. o Govemo Federal deve agir com rigor no caso de importaç&$
de ppxfutos subsidiados nos países de origem. as quais deslocam a
prodUção doméstica do mercado e induzem a compms governamentais desrn=cessária s;
~ Regzas de Cometcialização
Para viabilizar a participaçio do ....,.. privado no mercado
de est.,.gem ~ ~a existência de ft:giiS claras e tmDSpllrcDteS "" desova dos estocpes públicos. Os l'leç>:lo de l.ibem;ão de
Estoque- PLE- devem ser filwlos. l:vaD:Jo.se em C>ODta os I""ÇOS
de teodSDcia. do 1l:leiCado intemo e extano. acz:scidos de uma marpu adiciaJal que esti!m]c oc:anegameDlOde estoques;
O SR. PRESIDENTE (Teotaoio Vilela Fllho)- NOO.. Senador Jouas Pinheiro, a Mesa ~ que o tempe de V. Ex"
está esgotado.
O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. PresideDte, mais
dois pontos para fi:ur. sem os quais não eSlaria completo o diagnóstico da agdeultum brasilcim.
O SR. PRESIDENI'E (Teotônio Vilela Filho)- Peço a V.
Ex• que resuma. porque há v&ios OCl.dotu inscrilos.
O SR. JONAS PINHEIRO- Concluo:
7. Revisão da Caip Tnllluma Incidente sol:le os Prodoros
Agdcolas.
O a.lfvio da auga tributária incidente solm: os produtos agrícolas poderi intensificar a sua coiuercializa.ção. inclusive aumentando o pu de oompetiçio com produros oriundos de outros
paises, desonetando a Uoiio desses encargos, solnetudo daqueles
finaeciados pelo ~ma de equivalência-produto;
8" - Rec:upenoçiD e restalmÇio dos polllClS criticos elas ..,.
dovlas federais. A melhoria elas condições do tmfego uas I1>dovlas
federais viabilizará o rápido escoamento da safra,. reduzilá a demanda de aonazém nas :regiões podutoms, evitando o colapso em
muitas delas e o custo do fiete.
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É importante, Sr. Presidear.e. Considerai que o apOio e o for~
talecimento da agricultura é condição imperiosa para a estabiliza.
ção da economia. para garantir a segurança alimentar, o cootrole
pei-man~te das coolaS públicas c o ptópóo sucesso do Plano Real.
· E. portanto, fundamental que nesse contexto de transforma~
ção por' que passa a sociedade brasileira e a estratégia macroec:onôinica, adotada pelo GoVemo, contemple a reorienlaçio- da
política agricola para estimuJat:", sob novos pa:tâmctros. o desenvol~
vimento da agriadtura e o seu potencial dínamizador do conjunto
de'economia.
' · · Para tanró. Sr. Presidente, deve~se ter o maior cuidado pua,
sOb 'a fachada de orientação liberalizanle. trabalhar-se no sentido
de' mais merçado e menos Urtervenção. Na prática, está-se simplesmente eliminando, de maneira abrupta. alguns benefícios, antes assegurados pelo Estado à agricultum, porém com. a manutenção do
scior na maior parte das peoalidadcs.
·
·
Em o que tiDha a dizer; Sr. P=idcntc. Muito obrigado:

23

aqui o cOntrato. 'que coosidero uma vergonha para este Paíst Não
entendo como uma coisa desta espécie pôde concretizar-se! A venda foi feita com o pagamento de Ct$500 mil (quinhentos mil au~
zeiros) à época- que Dão sei quanro valem hoje- e oito prestações
de Ct$1.501.440 bilhão (um bilbJo. quinhelllas e um milhões.
qua!rOce.ntos e quarenta mil cruzeiros).
Observem o que diz a venda: ''Dividida em sete prestações
anuais, não incidindo sobre elas Detll juros nem COtl'eÇio monetá~
ria." Imaginem sete prestações, vencidas cada uma ao dia 20 de
dezemlx9. sem juros e sem ~ monetúia.!
·
O Govcmo enlrcga a esse bondido um palrimõnio público.
permitindo também que ele. por melo desse CODl!úo, pudesse tomar e~timos em vários bancos deste País, penhorando os bens
da referida. usina. E assim foi feito. Ele tomou posse da usina, tomou dinheiro no BNDES e em vários bancos oficiais, sumiu com
o dinheiro e abandonou o projeto. O IN'CRA, percebendo a muacutaia, buscou tomar a usina. de volta, e o .inacm:iitável ~ que esse
Durante o discm-so do .Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. cidadão entrou na Justiça exigiDdo uma iodmjzaçio de US$100
Josê Samey, Presidente, di!ixa a cadeira da pre.ridêncía, milbões, sem que ele tivesse pago uma sequer das promiss6rias
que é ocupada pi!lo Sr. A7f/Ônio Carlos Vakzdares, Su~ que havia assinado no ato da compm da usma..
Hoje,.o processo encontr:a.-se na. Justiça, que não faz nada,
pk711t:.
confonne colocou muito bem aqo; ontem o SenadOI." Antlloio CarDurante o discurso do Sr. Jonas Piillteiro, o Sr. los Magalhães. Esse procosso estA potado na Justiça. O INCRA
Antônio Carlos Valaáal'e's, Supkntt:. deixa a cadeira da penhorou de volta esses bens. Quem está sendo prejudicado e sopri!sidênciã, que é ocupada pi!/o Sr Ti!otônio Vikla Fi~ frendo as conseqüências de toda essa falcatrua, de toda essa ims~
lho. rva~PTesitknu.
·
ponsabilida.de. são os trabalbadoies rurais do meu esrado~ o Pad.,
· O SR. PRESIDENTE (fcolllnio Vilela Filho)- Con<:«Ío a especialmente aqueles do Município de Mcdicilândia.
Sua luta trouxe-os aqui no ano passado, quando o INCRA
palavra, como Líder, ao nobre Senador Ademir .Aildmde.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. l'rommci& o se- assinoo um protocolo, juntamente cem o Baoco do Brasil e com as
guinte discm.a. Como Lidar. Sem xevisãà do orador.)- Sr. l'=i· emidades rcspoosáviis pela coodução da cxplomçio do beneficiadente. Sr's e Srs. Scuadores. é com lristeza que subo à lrib\ula · mento da cana nessa referida usina. O INCRA assumiu uma série
desta Casa hoje, pois venho relatar o sofrimento de~ qué es~ de compromissos, enJm os quais lhe cabia viabilizar os rec:msos fitão vivendo dias dif"ICCis pela inespoosabilidade. pela Dão palavra nan~iros suftcientes e OportunOs. em especial quanto ao apontameoio da indústria e sua manntenção para a safm 94/95. Além
cumprida de seto= do Govemo Federal
Há IS dias chegatam a Brasília, na busca pelos seus clm:i~ clisso, avalizar jmto ao Banco do Brasil,. analisanclo caso a. caso os
débitos_vencidos provenientes de costeio e fonnação do canavial
tos~ em tomo de ISO uabalhadon:s rurais, ISO produtcfts de ca.ua.
tepeseutando, evidentemente. uma série de outros que mo pude-- dos produtores. que. por sua C<lldição de ICSpODS8bilidade. mere"""'P'= à Capilal Federal. VI<mD com"""""' saail!cio. em cem esse tmtaoien.to.
Existe uma legisJaçio canavieim cJam. Esses tmbaJhadores:
caininbões pau--de-amm, cnfmliando a rodovia TrnnsanupzAnjra e
rurais têm direitos Iegftiri:ws qoe a lei lhes garaDte. Eles perdeam
toda sate de diQaJldadcs. pua brigar por um dheiloliquidoe certo.
Ceroa de 10 dias atru =as pessoas c:ompalCCCillDlao ple- as suas safms por tlê:!t anos coasecutivos.IXtt colpa única e exclunário do Senado Federal. Naquela ocasião. fiz uma exposição do,, siva do INCRA, e, 119 ano passado. quando eles espemvam ter~&
motivos pelos quais: elas estavam em Br.asília. Essas pessoas foram solvidos os seus prohlemas. está. estabelecido no Orçamento da
levadas pam o interior do Estado do Pará,. hoje situados em um União 1.1 milhão de reais para fazer fimciooar a usina.
Em 1994. gastou-se 2.s milhões de reais. agora COII!a com
município cbamado MedicilâJ!dia. na época do Govcmo Médici.
militar, que não s6 fez a TranqmazArrica, mas também apmseotw 1.2 milhão. Inicia-se a época da safra em maio. e esses trabalbadozes estão sem a menor condiçio, mais uma vez, de vender as suas
projeros que viab.ilizaram a peimanência dessas pes.soa.s.
O Governo Fedetal construiu uma usina de beneftciamento produções. Poccausa disso. vieJ3m aqui ã llnlsilia. cansados de sede cana. para tr.msfonná-Ja em álcool e açúcár. promerendo mun: mm enganados. causados de não teiem quem lhes desse guarida
dos e fundos aos trabalhado<cs que. de várias partes do Brasil nas suas reivindicações e nos seus direitos, e. bá quinze dias, eles
aceitamn o convite e paialá foram. Instalaram-se, limparam a ter- estão aqui ri.egociando.
Tiveram uma audiência com o Ministro da Agricultura. que
ra, plant.uam a cana e começ.amm a produzir. Entretanto; a má ad~
ministração fez com que o própio Govemo, posteriOimeote, os_ recebeu rapidamente em pé e disse não saber do que se tratava
docidisse vender a usina à iniciativa privada. cem o que os própriOs o-Usumo. Foram Uês- ou quatro audiências com o Presidente do
INCRA. que disse que era muito pequeno para IeSOlverum probJe..
canavieimo ccocordaiam. per enlelldeleiil ser uma idéia salutar.
. Em 1982. em Presidente do INCRA o Dr. Paulo Iokora. ma dessa g=deza. Outcm tiveram a última mmiio e. COOSC<jllenque, pelo coob'ato lido hoje nesta tribuna - inadmissível contra o temcnte. a última desilusão. Hoje, eles foram expulsos. despejados
patrimõnio público-. deveria estar !la cadeia. O INCRA vendeu a da CONrAGODdcesravamhospcdadosháquase IS dias. ACONusina a um cidadão coohecido, que sabe ganhar dinheiro com esse TAG pediu a eles que se retirassem Hoje de maDhã, entramm na
tipo de lr.msaÇão. chamado José Henrique Camciro da Omha sede do INCRA e lá estão ocupando a ante-sala do gabinete do
Neto. dono da empresa CONAN- ComlrUID!a e Jncorpomdom Presidente daquele órgão.
Aqui estA p=elllC o Senado< Jader Barl>albo, que. por duas
Cameiio da CUnha. ·
Imaginem os senhores a fóonula de venda dessa usina! Est.i vezes, foi Governador do Pará e, portanto, coohece muito mais do
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que eu os problemas enfrentados por e~ cidadãos, Deste plená~ da Agricultura poss.a dar uma soh.tção, mas não uma solução paliario representados px uma comissão.
tiva. Creio que, oeste caso da Usina Abraham Lincoln, há que ser
Sr. Presidente, numa última tentativa de verem gar.mtidos dada úma solução defulitiva. Como bem disse V. Ex-", este é um
os seus direitos e pa:rn que ás pessoas enxerguem os sofrúnentos e problema que já óem.anda muitos anos, já vem desde 1982. port.anas dificuldades por que passam. seis cidadãos enr.raram em gxeve to, já, bá tempo suf.cH:nte para que uma avaliação e decisão sejam
de fome desde a meia-noite de Ontem. Faço questão de ler o nome tomadas de forma (';OI[)Cf'd.& e defuDLiva a respeito do assunto. &.deles: João Balista Barbieri, Prefeito de MedicilâDdia pelo PMDB
pero que essa audaéoc.a. a.raanhã., com o Ministro, possa dar solu- não é do meu Partido e nunca tive qualquer ligação com S. Ex". çio ao problema. MultO obngado pelo aparte que me concedeu.
conheci-o agom. neste momento de dificuldade; Geni.Ido Gomes
O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço, Senador Jader
de Ar.Wjo. Vice.Prefeito. também do PMDB de Modic.il.india;
Barbalbo. o aparte de V. Ex•. Ainda boje. pela manhã, eu o proc:uLuís Belo dos Santos. Vice.-Presi(ientc da A55<X:iaçio dos Fornece- rei. como prcx:tft1 todos os Deputados Federais do Pm:. pua ajldores de Cana da Transamazôoica.; Artur Schineider Neto. cana- darem nessa questkl.. O Dep.1taclo Giovanni. lambém. eu e a
vieira; Lourival Lambert. canavieiro; Raimundo Rodrigues de Dcp1tada Socorro Gomes. solicitamOs audiência. e o próprio PreSousa. canavieiro. eToão Teixeira. canavieiro~ Sete deles decidi- sideote José Samey também fez uma iDtc:rferência. no sentido de
ram apelar para essa m~ida ex~ma e. desde a meia-noite de on-, qt,Je o Ministro ~sotveue essa queslio.. Também l.ellho espemoça
tem. encontram-se em grev~ ~ fOII!-e. na án:a. ex tema desta Casa.
de que não stJI. noc:eu.tno que as pessoas tenham que moacr de
O Sr.JaderBarbalbo- Permite-me V. Ex•umaparte?
fome neste Pais.. u-nham que fazer pve,de fome.. éomo estio fa0 SR.. ADEMIR ANDRADE- Ouço V J:x• com prazer.
zeodo. Imagmo o sotnmemo deles. desde ontem. a meia-aoile. al~
O Sr. Jader Barbalho- Senador Adem.ir A.ndr'ade. V. Ex• agma sem eotDtf, pu11 obterem um di:reiro que é líquido e certo.
uaz à discUssão da Casa Um. tema que ~ve ser da mai.or preocupa- garantido pc-la kp!oUÇáo anavieira e pelos cotnprOIIlissos assução por parte das autoridades federais. em relação aos ttabalbado- midos pelo PC'Idn l:...r.tll"'UtJvo oes&e País. através do INCRA.
res da Transamazôoica. V. Ex• me citoc, inclusive minha atuação
O SR. SEBA..."l'JÁO ROCHA-Senador Ademir .Andmde.
como Governador desde meu primeiro mandato. e posso dar o tes·
V. &• me C"CQ:il:dr um apa.ou:"
tcmucho dos desencontros dessa CJU:estão. que já demanda muitos
O SR. .u>f- '\-fiR A..'"DRADE (PSB-PA)- Ouço com satisanos, desde os idós de 1983. Quêro_cola~com y. Ex.•. Recebi fação o Sen.ad., ~,...ui.Ío.· R.~.
os trabalhadores no'mcu gabinete. :relatamn-me o caso e -.i:llvi
O SR. PR.Lc..,mp.."TE (José Eduardo Dutta)- Senador
atentamente todo o chama deles: diama que venho acompanhando Ademir A.J:Ir:ln.:k zcJ,II"mm qur V. Ex.. dispõe de dois minutos para
e lamen~do que o INCRA. até o momeoto, não tenha consegúido encert'a%' lelJ prt.'•DL.La-uED!"tliD. em vista da longa lista de oradores
equacionar o problema. Já deveria tet,' sido, de ~ fm:ma. eqQa- m.s:.altos.. ~ ~ ('! ·~ roue o mais breve possíveL
clonada juridicamente essa pendência e a usina já deveria ter sidõ -- O Sr~- R.dY- Sr. Presidente, voo ser o mais bre-trallSferida, a uma cooperativa de trabalhadores e fm.mciada como ve possível X~ • Allnmr 1\..ndncle, quero me associar i. luta de
cooperativa e não ter sido malll.ida pelo INCRA até boje.. No meu V. Ex• eu~ •' ~.. Jader Bubalho, duas lidera.nç:as forentendimento, essa é uma postula irladequada, mas o Govemo Fe- tes do Pan. quot nt.A< • lido dos tr:a.balhadoo:s, com quem me
dera! é devedOI" de uma solução. ~ero colaborar com V. Ex• e cooin.wkt ontA ,~lrth~ O apoio de V. Ex-s a essa reivindicam eles. que estão aqui a nos assistir. Há pouco recebi um telefo- cação d.c."l1. t."''.hll.!>~'ll"ft t muiiLO importante, pois demonstra a
nema do ~tiO da AgricultuJa. José Eduardo Vieira. e f1q0ei gtande!3 ~ o111.• .Jr u.,.11..ar anma de possíveis divergências partimuito fefu:. porque S. Ex.• me infonnou haver recebido os tr:a.ba- dárizs e polu:.u "" .Dirn..tn müores da população da. nossa Relbadores na semana passada. O_Ministro está chegando de uma giio. a Re~ A~ Paunto. somo-me a V. Ex'"s nesse
viagem ao exterior e disse a mim que ia inteirar-se, junto ao lN'- esforço e co&au> _. -~ i disposição para ajldar no que
CRA, desse assunto. Em princípio, tinlia OOticia de que no acordo for possivd a. k . . .. , - . . probie:ma. E&pero que a grande senfeito com o IN'CRA e o Banco do Brasil o INCRA teria m:ebido sibilidade dt~EPDn4~
MuaJiro cm relação ao assunto, juntaa orientação de que, Íoridicamenle, não poderia ser o aValista da meme com o Pln-~ '*' INCltA. possa ajudar mpidame:nte no
operação, mas S. Ex" estava buscando infot1li3Ç3o c, desde logo, camiDbo â< • ..,. ...-...,.. pam o problema. MWto obripedia que o informassem- o que faço. nesta opoltUilidade. dur'a.u:e gado.
o discurso de V. Ex"-de que Olllllllbãàs9b30min estadii<WposiO SR. Al>FM!a <l."'DRADE- Eu ó que agradeço. Seria
ção. no Ministério da Agricultura, pua receber esses trabolbado- import&nlr a ~ dt V f.x• e, se passivei. do Líder do
res, pois àquela altura já. tei:á infannações do INCRA. visto que PMDB. na ~- ~ o Mlmmo amanhi. para garantir a soluf013lD desenvolvidas convCISaS na sua ausêDcia. Manifestei ao Mi- ç.io pua a.u ~~ ôr IIOlnmeoto por que paswn os trabalhanistro a mesma preocupação de V. Ex•. qual seja, que esse assunto dores IUD&5.
demanda uma solução-. pois as pessoas pobres. trabaJhadoras e soSobcaD ~. Se ~e. que seja anexado ao meu profridas da Traosamazônica. que plantam cana na expcct.aliva de não nunciamento. pan qur fqJe- l'l!'gistrado nos Anais do Senado. o
serem atrapalhados pelas autoridades, esperam. como eu. que seja protocolo assmado priCI 8&DCO do_ Brasil. pelo INCRA e por esses
cn<:Olllrada uma solução. As palavras do Ministro muito me scnsi- tnl>alllado= . ..,. pmoorolo ~ oão-bomado, bem
bilizzzam. porque S. Ex• manifestou interesse em ~los de como essa vezjoàa., qJc- ~ o CCDI31o de venda da Usina Pacal &
imediato. ;.to é,· rcccbê-W..i Olllllllbi pela manhli, garantindo-me um emp«Sátio ~uo. COilbecido como tal. cbamado José
que terá seosibllidade no txata.mento dessa questio. Fico, entio. na Henrique Carneiro da Omha Neto.
expectativa, como deve ficar V. &•, já que o Ministro, que é a auFteo ~ pua cp.1e a luta desses t:mba1hadaes seja vito-torldade maiot" responsável pela área. falw o.a quant.ia de 3 milhõ- riosa. e que eles nlo teDham que moacr de fome pam verem al.enes. que seria a quantia necessária, dizendo que iria buscar uma didos seus dmitos em nosso País.
solução para conseguir essa quantia c am.anhã daria Umi tespJSta a
Era o que tinha. a. dimr, Sr. Pn:sidente. Muito obrigado;
esses trabalhadores. Portanto, o discurso de V. Ex' ó apropriadO,
. DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
merece toda a minha ~olidariedade, como metceem os trabãlhadoADEM/R ANDRADE EM SEU DISCURSO:
res; e, da minha parte, vou ficar na expectativa de que o Ministro
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co=raspondente da parcela a pagar; .
- Aurnent.ar

a

produçlÕ a curto

fi~

~e

ust.r.:.~

e~

razo, a

a e nom nal Qa

~

5 -

~~adec~r

rigorosam.nte a leq~alaçlo canavieira
Vigent.e, no cumprimento dos direitos e devoras;

6 -

repreaant.aç4o Gos
ooa
Grqlo
de
ri;oroaamento
~
produtoras
acompanhar
eéçnica
para ·oocur
4plicaçio dos recursos na
A~ravés

:naior rendimento;

7- Pareicipar
dos

ativam8nte no crit6rio de seleçio.
levando em cone.. c:l.i•'t.AncJ.a,
de solo e variedades de m~d&;

rnut.uArios,

qu~lidade

a -

Consol~dar

o

~ssociacivismo,

s~stema

de
cooperaeivismo e
promovendo a diver•ificação de

cult~r,a;

·9 - Empenhar-se no processo de co-qeatio,
a auto-qest.io.

visan~o

~:OA~!:;i:,.•:_..; ':t:RCE!RA - .CAS DEMAIS CONDIÇÕES
~ev it .o.cador

Visando a implantaçlo
as partes aprovam' ainda.:

completa

de

um

processo

1 - A forma
de
co-qeatlo
da . Usina.
a ser
desempenhada em coMunhio d• eaforços com o
rNCRA c
os fornececlores de cana a.t.ravés
da
~IRA-?AC~
e
~FORT
se
compromotendo a
rcspc•t~r
reclprocamente o espayo e a açlo Co
!•.lrcclt:;=-irõ, Uc modo quo !ique assoquradc, o
c:ompart.i!.hamento daa deciaOea e at.oa c.l<1 gostllo;
2

implantar, co.o 6rglo consultivo e
conaelho
compos~o
por
do INCRA,
B&nco do srasi!,
e

=

ASFORT,

em

ndae:o

iqual

e

participantes, para acompanhar ••

"~~·;Q
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;v..
Reconnece

a

?ricrl.~árl.~

sua oc:J.gaçá.o àe

dolr

t.::at.a::.-.::r.t..:;

?o: -=~=~~ ~~s
respo:-:sa.o.:.lldades .lSSUml.das pel_o ér;óo =::;::-:_ .J.
:usci;u rto t'.t;'Ocesso ~e sequasc_rO -da U.s.o.n<l;
2 -

Por

~o

~=oje~o

c::m.se uênc.ia

.:..1'1e

at:le

_,

v~a_.b_il~i:A:

os

::-ecursos

fin4nceiros su::.:.c.ien as e oport.!,;. ..
~m
~spec~al
q~anto
ao
aponta~anec
:g
.nd~s~r~.
sua man~t.ençá~ par4 s"t:a :~S•t;s u
<1.S sequl.nces;
3 -

Promover a moagem int~gral da• sa!ras ca cana
de acordo com a reqular.izaçio canaviei.ra -:.a
regido noree, cujo perioco V3i de lg de m<il.O .J.

3 O de novembro; -

~

Estl.~~lar
ao máximo a par~icipação do produtor
na =~~ç~o ce sujeito e agente do processo.
r.o
principio de co-gestdo viSando a auto-gestdo .

. BANCO 00 BRASIL

aa divida• vencidas sem enCargos da
inadimplência, considêrando, para o cálcu!o d~
capacid.ade de pagameneo, a·ampliaç~o da ~r~a a
ser plan t.a·da e os ganhos de produt.ividade;

l--Renegociar

2 - Assegurar

recursos

suficientes

o

oport~nos

para.. o.... cust.eJ..O e J..mplan"ta.çào da ·novas la.vouras;

-

4

-

Assequr~r
recursos
para
financia~ento
outras lavouras e
insumo, visando ~ugir
dependência exclusiva da cana.-do-açúca~;

Ass&gurar

recursos

para

~e

ca

investJ..;r.ert.cs,

especialmente m~quinas e equipamentos pa:a os
:-:oc-.:ores e sua cooperat.:.\•a;
- Assegurar

~ecursos

para reforma de máquinas

equipameneos. ~

~

3JIF,_ --r

e
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encam~nnamen~o
e soluções
em
Areas
par~icipes,
o
INCRA,
:·crneceaores.

·.~

.:::.::-:.JiçC~s

~~

~r~s

· ·.:::.t.··.-

.:-.~a5

;,(!'."C~::.o.'l:,.·.:.o::;

a!:)aJ..xo
t:=fCJ.t.OS

B4nco

:as
e

ide:nc!.f.o.cadas,

i~C:!~ A~GUSTINHO

que

produz.am

oa

15 de junho de 1994

CALLIARI

B~o

para

legoa.l.S.

1\n-~ es:_-\-,

. .. \.....'··í:r.-- .
. . _ ..'--~~t:::::.).:_::_: L ..\..._...{
co

o

E, por e5~arem jus~os e acordado com as c~!usu!a•
pactoadas, clSSJ.nam as par-:e.s o presenta ~nserumento
:
viao,
~o
igu4l
ceor e
tOrm4,
?•ranto as

erasil~a-OF,

,:~c.:s!..:~o:r:te

qu~\lq1.0er

do Brasil S/ A

.-~~~

;:;:;~;{s;:-;;;:- :-:essA

1·~-.::~,~.·.J~nt.e é.:& CUV\•?ACAL

/

MXRCOS CORR&IA LHIS

Pre•idente Qo INCRA

ROCRICUES
ASFORT

/

/
" - · ....

·_....;~:E:-:_::J:;,s

G~'--,~-~-;..,.__~-~ _··•'~ -·· f.o-DE-R':'C -F:.,o~s- ~1ARTINS-

'·

c-:

C?F

!:-õ;;·:.54l -

II'F/RJ

J~:.77:.597•72

~toeC~l= q~c

~~s~r.~~

55 - SSP/OF
UJ.409-~S

o INCRA, a;,NCÕ --::;0 BRASIL, CIRA-PACAL e. h.Sr"CF.!' VJ:.

.:;e suas at.::.v~dades ~ sua cmanc::.pação.
:.;;:.::-_. ~,;..;.::::·=-..•. ;~s ?O:r p.:Jr-t.•.: .!.aS ene::.dades p.ar~icir:ant:.es e;;.
~7:l.S ,J...: 5:-:::rJc~~=--c.::.-;- -=es_rJc:i::.::. ......i, ~c t:.o:aando o. cu!t.J.v~ ae t:an<:
..::

~J.r•..;;o

:j

::--.·s~j~tc

... :-~i;.:s:.r~:;..::.;r.J.ç5.u .::.~ cs :..:._:o;~:.t.e_s nom::.nal.S da l.nchl!tr::.a aera.ves Cc
?recesso c. e coop.Jrt.::.cl.paç.io, ·:::.sanào a aut.o qcst.ao.
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....
~~

· • o .... , :,:-:

~150

·.323-.lllO o ,u;...:z:.lo:l

.: ;s · r.~ .. z:s.s .... J.. :26 e:'' , :::. ~ -*iJ

...

- ~.:.s ...

~-~-·
~

~sa~

!:)t

CC!tl'P.Â'! Z: VE.NÔÃ.. CCSYISSÃO

Pl "~!-:!,

::A !: li:,O":'!!!:A.• C:Ot E.!'i'n% SI TJ..ZJ:::M• CC:10

o:..-:-c:;.-

~ C1Z~ ~tFOTECÃRIO. O .XRST!rO
C:C:..C:i l:J..cj:O.!: U:FOJtXA

~ru~tll :

. T"edaral, ~ Cart:Srio da 19' Ofteto de fô'ot:u, perante z:zia, l'ahal!io., cccparec.-

rsa ~~rtcs e~~re •i ju~t~• c ca:tratn~3'• a ~~bcrz d• ua lado.
t.

COQO.

Outor~~·

Vand~dor ~ C~dor iii?oteeirio. o tTisn"WTO liACIO..,AL Ot COLO.'UUÇÃO E RU'O!;

~ AC'"..XP.U - tr.CKA, autuquta Yede:ral., erlad.: 'Pdo 'Otcretrrt...t '1:!9 1.110. ·da i~
d• jutbo 'da 1?7n, Ccr:l nda G& C~rpl tal i'c:dcral., a.o Ed. r&lãdo tSo n.uQ...Õl•t·f·-'
n.neo, l!l9 o:~o<lu·, Sctor t:anc;;ri:o r;:'ortf!', iQa.crlt::o uo CCOiP' aob o aiiz:aoro

00 .. 37$ .. 972/0::J!-60, oeat.• ato rr.:pren.::stadõ pelo . . a. rru!.daue.·, Jtr::.:r.•un.;o·-"r~
• P'~A, bruUt.:!ro: ca1 ado. ccO'l:)o:::!.•t•• n:.:ddcac:c: • d'oa;icUtado. MI& ta C.aplear,.
,-on.AcS'or da c::~~ort.eira c!a Ídt:!atilcu~c u7 642.2.17 S!:!'. .nr

•

rio etc uãr~ro· .:~:.:••

007•!!.7t.lf.G-lS, ua (o~• do .are .. 2S do F:or[;'Uln=eato r"~rat apro=..edo pelo l>;,cr-

to a9 68.153, de :1 de !o:-rerdro de 1'971, a -::o~o•nt"~ u

.Re•olaçÕe•-u9a.

153

e 191,. :-urcoc:tiTa=eatc da 6 ~. jalbo de 1981 c ll dc azo•t:o d• 1981,. do Con•.!
lho ~· IlJreEC"l''C• do T,;CRA, dot'&Yaota dcDa:daado cí=pleaoontc OUTOR.C".AHTE; a,.ãa

ogtr~ Ido,. cc-.30 Outoruüc Co:pndora c :Oe"Ycdora:. COli'Alf COMS"n.DTOJU E IllCOlU'O
~RA CA~!tO DA ~~~. ~6nx~CA L~A.,. coa sede aa cídad• ~o X•cifc,._ Ect.ado

. de Z'cra~uco, a.a A....,n{d& K.an;aê• de Oliada,. 58• '~9 &Gdllllr, CC017 aúr.ro •'••••
09.943.,0H/C001-20, dc"ridattc:t:tc Utlat.r&~A a..a Jotlt& Co!Hi'cial daqocl• Eat.'ado,.
•ob o o9 Z• .5!U, outr at.o nprunstad:a pdo u·a aÕdcr-:orouta,

fr;..-J'Ost'ijg?X!

"QD'E CA!.1ili~o·rA "cm:reA l'I'ETO, bradl•lrcr, cuc_do, aosez1l:l•!ro,. T .. [d&Dtc e dO&i-

cllíado eo ~~tcip!o de ~·~estio, c~ l•tcJo de tarn&Dbaeo,
~r,

ã Ã"Ftnida

~-i~a

-

u9 2.430, Caada[A•, ora de r••••?.c~ por c•ta Ccpltal~ por~dor do C17-~9

·021.485.10'-44 côa [dratidad• a9 5.56.831 SSr PZ,

4oaicua~a daqui por d1aotc 1

·al~l••aoetc ~CAnA, todo• ja~ld[~at• capaÍes~ ~U.-eoah;clda. • daa

-

dua• tcrtt:r.o::ubai •baixo çuall!tc•~•• • a .. la•d••, qu• tr.il;. c:«<heço. do -;u.a•
· dC'Q

fi.

dhor

t, per-ate •• r.wrrt&l te-1te1••aahu 1 ptlu par tu ÇVDU'&t&DUI ~:te fot-

c-.u1l"D"tD

T. - :DA er.r.~.t !' ~n.u CT.ln.~.4 M:t'X!:Tl'..l -

o ovroxc.urrz. ; •• -
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::::

-.--:-·.·-~

/

''':?;;- -

. ·.-·

-. ~ . . ó s

s

··- ~-·. ,§::: ........ .:

" ... !h.Ol
~e c9~. c~. 01 d
1

l~; ~~r. ;~:a Jiviaa c~trc e1 lot•• d• ~9a. 01 • 13. cas A~.-

<!e 7~~09 9 ;J,j• e c0'2 ,_~ e::,::~c::a eh 5Jl.,JO ~·cu;~•. c:h~tt•-•• ao ~~.&r..::o de c9 90 1

1 ~n~~~o nQ !i~ite ~~ u~~ eatra~a vicinal,
I :·13; -éat, ?Cla dt~ina deaaa eatrada c~ o

lot• d• •9 ll. coa As. da

~679lS'OO

e co~ o~ ~i~t~=c~a de :1:,90 ~t~•. c~c;G-&1 10 ~rce de n9 17, cr~ado na

I

!

na ~i~i•• latr• o& -lotei de c9a.· 01

di.vir.a cs.r.~n o& lGtU. .:.e

13 o 15,

c02

c."•·

u::.& ~ht'i:lda

c.r.

óe ae enc~~tra ~ ~3rco cravado de n9 JTc;

n9a. 13 c 15,

c~ A~.

de 233730'00•

;e~& t~wl&& cc.:ze o& l.ot.ca d& a.~~:..

óaL,

.tl e l.!i;

At.. Jc 2529.52-'Co• o ccr=

e-co~

u--&

•• ::.:;:.,27 DCCroa, atê oz::r-

~·;• C.•i•a cetra Oa lÔteã. de

~~.,;.e~a

d• :,S,OO

ge~ros,

~,~

R~•e ~o ~~rco c~~ab ée c9 37a; c~r, eo direção '~ra••t~. pela diviaa e~trc

oa ·lotes d~ n9s, 11 e 13 e cos ·Q':'ta dist~"lc:i.a --d•

a:: -troa. até

et~eoa.tra.r o t:.a.!,

eo de n9 37, crava~o ~a d!Ti~• eotrc o~ lote• êe c~ •• :: a !3; dar, pela. divi~• ent~e

a•

lotes óe n9&. 11 ~ 13, ca3 Ar. de J!)~l:·or- • e~~~ di~t~cia '

de 3~t,70 ~etro~. ~tê onde $~ eDeonc~• o ~fC:G 4• .~ =-~. ~~~•do na& divtc&S'
rnt~~

oa lotes

ó~ ~9$.

~e ~o ~rco de n9 21,

~.r.

OS, r.6, 11 e lj;

OS e ot., c= Az. de 34P:I;'34'no• e c.om

poeto icicial da

~r

la

~··•••

éi.uê-.c~a ••

1.n.a

eatre os lotea de n9a

:.ra.z:, metro•, ehcg&-

~e•cri~;~ lr•t• ~T~tro, perfa~.ndo

'

total' de 281,1153 ha (duz:ca.toa e oitenta • u:::: ~.rt.u••· ~" a:rcs e cinquc~

u2

ta e t:res Cll".l:lt:Íares), ÓC:SOCC'!:I%"ad .. • de

I.C.&

;oor~;~ -.or •ihae&~.aada J;leb& 29(YÍ.,!.

te e no~e), d~ .Projeto !r.tc~~~~o de-Coloa1sa;;~ A:!~ra•. ~•a• total 5C o~
elo~ 3S no•c pdrçõea adizn~e ccpccific~é&a, wona~ :.&i1~a (dois h~c:arcc ,
v~•-en:a c seis a~cs e trinta e trCs ceotiaraw). 4~• • .. ,ia. para o
~~je~o d~~ta cacritura, & &rea lÍoci~a

hc. (du,.f!'ntos c :letc::"'::: e oito

l:eet~res.

.. ~cl...da

jâ ~nt•~•~•l•

iOÕYel-

de 278.45%0

o;•Jarc::.ta • •·••• ...... e rinte cca.t;:E.a-

rc•>• rorç~ca c~clu!~ac; a) Xrea ~e n9 1, cacra••~•

n.

:•1• -'O~. ocupada pe-

lo dcpÕ1ito da CEPLAC • Aax{g descrita: •c~ç• . . ~r . . ~Ml,· 1ituago uo 1~
te de G9 04, diltando 62,89 netro• a oe1tc do ~rea :•. l~all&ado a.a divil& •

entre oa ~otel ~e n9a. 04 e ~S; daÍ, reta ~tv15a ••i•!•ata . . tte a ã~a rescr-

~Ad~ ao ft~3sCm de CE?LAC c a !~t~ de dooicio da rod•~~• :r,~&e&~Õcica, ·~oo'
A&. de S3952'S7w e c~ u=a di.•~~c!a de lnD,Jl .ctroa, atê •~•6trar o ~rco '
CT~T~do

,, Ar;.
- ~ J... t:Scn:

~-::=-C"
1

da n9 CM OS-M 04: da{ coa A%. da

..

"':"""" dil'tíind~~o de 9~.SO ~tros-, du:·r.o:-•e a

....

~e';.:T11do

.J,

/

-

1..::1

da 173954'49• c com•

r'l:1"rc:c erawado de n9 IRr.4-c:3; ~.:ti,

.

t!e 2riJ9l.S 32 o com ~~ d:a.aU:"Ceia de lO!I,JS N"tf'o•, chcr:a-•• ;a.o r.-..arc:o'
de n9 lJtF.3-M2. uco1ndo· ca::z J.z:. de :i5J1i'S6'l.& .. a: ccrD una éhtâoci& de-

f'§;~~ ~9~.7~1'1at't'ttl,'"atê

) é r.J -~..

,

!7~95,•L•, d!~a.

.-

encontrai' o·-obafi:O--óe u9' CY. D'-xt.·
~

pot~to

inicial da dc•c:riç'; 0
~

~; ~ ... ~~:c ren~etro, r-crfll:.endo ~c:.a ar~a de 9.99l.,07o2.. ; b) 1:rce de n9 2, cncrnv.c.•

~ :.0.: !
....
i

:~e
:c:

g

~N.

I

'.;.zl~lgt.l
.........

n9 13, C'»C:IIf'A~J pelo r>r:rC:AÕO da C0n-'l.

D

auic dC8C.ritaJ "ctii:'C";a r'IO-

n•~o de n9 1P.7.-a, 5ftuoóo n& dlvl ~A entre c lot:c o9 02: d& ctrLAC e o lote a9

0
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01 da co=AI..; daÍ:,

== Az. ..

31

de 16912'01• e eors U7U d~at.ânci.a Cfc ll,.tl a.á.rG-a~ -

c:oe(:'a-U! .ao c.srCO C:t'.I:YaD da a9 11\Jt li; ciat. Ccn:l

Â.l:.,

de 1792'43•

lt

CC.

di.!.

U:U.

ti~e!a de ll.~l ;;;et.:"::os, .:~e~•-•• ao =rco çr.:Yado de nj IM 16; C!a{, c011 Ac.d.c
~~921'25•

1~~-lS;

e eo: u~ Ciatã~ci.a de

s,;o

c=t:-oa, c~ese-ac ao ~rco cra•Gb ~c n9.

dat, cU3 Ae. de

6~931"47• e ~ ~~ d!atâaci.a da 4,.81 ~cro•• chesa-

c .ao c.arco c:r.uô de c9

IX.!.-16; c!.af, cQS Az .. de 9891J"43• a cena a:ca.a diatâr:~o

.c: i .a cic. 10.,67
107952'l.ô"" e

:..f'!:'OS,

c!.-;.:li-se -~ C'..3.:t'Ctl e:-.;:·;.a~::t <!!! ::.1 IR:E.-~J;

CD~

c!istÃI~cf.&

t:=a

de

}<!,,!:'c,-:!d:!.~o,

de llo,_O,

4Ú,

~t:rO&r

a.

Ctr.l A~.

ao

char.&-&e

c~rc:o cr~..·•cio de n9 r;:-.;.-o6; dai:', c:oaa Ar.. c!.e l6l9lJ'l9"" • c0111 ama diat.'iacia de
S,ZS =ctroa, cht:!;a-U: ~~;o ~.~u·co cravado de c.9 I~-o5; daÍ:,. co~ A: .. da 173910
~l""

c eo~ ~ d~at:ã'nci& óe 7,57 ::'.ctroa,

dar. com

A;:..,

d•ee•-c ao

'IG.Ilrc-::~

1
-

cravado de D9Ii0!.-ll

da 19~9~5'01" .e c:ro u:.a. di~t:inc:ia de' 17,BJ:c~.et.roa, c.bea;a-ac ao

:&rco cravgdo ~a n9 I~-10; d~Í, co:.A~. âc 2859JJ'z9• a cos uaa distineia da
JÕ,99 =atro1, che~u-3e ao r~rc.o de n9 IP.~-1e, pon~ icieial da descrição ó•a:;,. pericl:!t.ro, J'C:"!":c~do

u=Ja

ã'rc:a de 1.0l7,9:3A2"; c) Ãre!& de n9 3, c::lCt'&"''&da.'

r.o lote n9 lJ. oc~;:..-'~• j>e1o !:~cr-i:Qdo Ca C!:!'::.J..C e .G.S:lllia descrita: "Começ4 Z10
r.c.rco .da c9 IRR-18, aitu.-do c& ciivi'=a cnt;ra o lo C:& u9. 0~ d& COa.~ a D :tpc1: .u9

OZ da CZYLhC; daL, ca= Az.. da 105933 1 29• e coa u:a diac&Dcia d•

3&,99 .ctro~,

che~a-•~ ao marco craY~do da u9 IP~-10; daf, eam A:. d• 194954'53• • eoa ~·
diat.:iiac:f.a di' 39 7 afi N:tro•, cbl!'g,a-aa ao c:.a.rc:o cravao da -a.9 1~-0&; da{, 'pala~i visa cta:.-.c. ·o lcte c9 02 de. CEP'UC a o lot'e c.9 05 c!a Al"l.L, ctrQ As. da

28690J'Jg• e coa ut:.& dis.t'iccia de 18.40 retros, chega-se ao carco c.l-avado

de

-· Ir.R-oS: d.ct, pela diviu ectre o lote. c9 ~ da P~RRA e o lote r~.9 02 õa

ctrUC,

CC:

.t'.~ .. de 1-'92,'13'" C C.O:l

U:.&

oiilt'iccia JC.l4,75aatroa,. chep:a-•a

&O

:.~rco c:r.c.'Ç'•do da n9 I?-".-()6; Ca.í .. com }.r.. ·de 2Z5904'1S." e coa~.~~ diat.iuc.ia de

18,S.' caetroc:. du:;;a-llle ao ~:.z.rc:o cr.a:\.-ado Gc n9 lF'.!.-01; da~r, coo Ac .. d• lS905'-

s6•

c eo= ~ diatinci.a de 25,11 ~troa,

chcc•-••

ao ma~co craweo da c~ rt1-
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••••••
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-- - ·- - -

,

'
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una' dhtioda de 14 1 92 1:1!.
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;.:·!J.; c..:.!, :-ei• CiV.:a•
e.,=

~--..a C~t:';":1c:L•

r::.rr.

Cl

r~-tt-c o!!' lote• é~: n?a.
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a::.&

c!e

dl.st:incta de 1 • .50- Kt:ro•., cbc-
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- _~õcio'- ~·-"'!'o

/

~··<~&;-~.,;.:,.;·~· ~~~:'!_.-nvrtr.-=lS;"Tar;ç'õmA<;-. ••.•••::

2'903'26"' • coa u=a diat11ncí.a de (,~·~Z}_.'!!!.E:roa. ct.cca-ae ao r.arco cra•edo de. n9

lUt-o9, -~~ -iai~!.al~ ele
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• 1:so7pc2;• h) lrea de- u9
/

S-~ .cri~erD_~a<!a
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irca

d.- ....

u9-i3:-;c::r;ad~ ~-;r-;:;;idi;;;iãã•
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!
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:"arco cravado Ce c9 :::~-n21 c!~!, <o~ Az:. d• 203VJIJ'JJ• • eon uq d!stânefa

•
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9,99 n~troa, ç~et&-Je ~" ~=rco de n9 Ir.~-oJ; éa!, pela divisa e~t:-e oa lotes•
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t=t
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c~:e::Co ü2 be:t:C!:'ll·~=• .!e c~:"c:-:r-o =~óo~ "-:-:"indo S0,95tr.2. Alojar....et:~to -

CrS •••.

· 15~ .. 000,~; !'tem 27 - ·ç:::o~:::!!i , .::aa <!e J;:'.'lC!e!ra, eontcado 02 c~dos, ;>i ao

Cõll 1

ei~ento li-o, co~~r::a ~. G!go, cohcrta ~/:rD•ilit., =cd{ado 55,51m2. Aloj~c~J
to - c=:lSO.OOO,~O; r r.~ 2S - C:lSJl9 - Ca1pão de :Adeira, COQtcnéo O' Cô~dos~

I

cc.~7o~to de 1_ bJ11n't1e!t"O,

1 eo%!.ah&, '! refdt.-c::t, e 1 aloj~nto m:L raso d• ct~c~to ::~o, cc~er~o c~r~cL!!e, ~~dindo 217,,9m2 - Cr$2ZO.OOO,OO; rr.em 29 OOOB021't- C:alp'ic Cc. =deira. co'::t.t:cdo 2

cÕ~do"•, c~osC.o

de: 1 •ala aervitl:do

-~'

de re(e!tÕrio, 1 cozi?ba sea !orro, pi•o e~ ci=ento liso, coberto-c/brasilit ,
r.cdi::~do

2'J6,l:à':l2 - CrS2-00.0CO,OO;

r.:c.:c 30 -0008021 - c.&sa de c:.dcir&, c:oc.t.ando

16 c:Õ::o:los, 01 ba:~~Jeiro, ._.:;o 1!.·.;:-e: !.atet"at, ;:iso de cimento, coberta c/b·u.ai -

Iit, r-e~ind'o l~l,JS::~Z .. .A.:o.jolô=nto- Cr-.!::ZSO.r:lt'JO,OO; Jtcm 31 -.O"J,BO.l:Z- c.aaa de
~adeira, c~~tcndo I3 cê~dos, piso cm c:ir.e~to ti~o •~3 !orrc, coberta c/brasi~

lit, redindo
Gt, G2, G3,

1~1,36~2- CrS2SO.onn,n~;

~,,

GS, G6, 47, 4S,

G~,

5~,

ítc:a• 32, JJ, 34, 35, 36, 37, JS, 39,40

51 -

OaO~S49

-

noo6SS~-

0009623- •••

Om"6526 - 000563 R - OQ!l66SS - 00066Bit - M066S7 - 00,6688 - 0!)06689 -ooo6690 -

0006691 ~0006692- OOOG613- 0006694 -'6o06G95- 0006696-0006697 -oo0669S0006699 - 20. (-v.i:ate) cas:aa de· r.adeira e alvenaria, pho de cerâmica e usoa l~adC, a/ferro. cobertaa c/tel~a br~sili~; ~o~oataa de varanda, sala da vigi-

ta, 3 ~uartos, 1·~-~~ciro, e~;ic.ha c ã~ea de scivi~o. Ti~o a.t.3. Nrvel O?arã-

~!o- No valor de u~itirio d~ Cr~200 .. 0~0.00- ~otali%ando Cr$4.000.000.00;
. te~c S:Z: a 81 - n~ de tOf'll-.a=c:otc - 0(11"J4S7ti - OOCI_4577 "':' 0004578 - _0004S79 00~4581

- OOOGGZS -

000~429

·r••••

- 01"JOG4B8 - QD06,59 - 00?6490 - 0006491 - 000641:-

(10'r}652!- COI'Jf,SZ9- r':':l06SJO- 0:"'.,6531 -.OOCl65J2- 0006533- 000653,- 0006S3sOOCI6S.37 - 0!16547 - 006SGS - 007.~93 - 007994 - 007995 - 007996 - 007997 -Q0799S
007~99

- JO {trinta) casaa de ~de ira c alvenaria. piso d~ cerâmica c assoalb~

das, e/forro,
qu~rto~,

co~ert••

c/brzailit,

lor o~itirio - cr:2oo.~o.oo
~~

de VB't'&nda, sala de jaat&r, 3

-

~ator tot.~l Cr~6.ooo.ooo,oo. !teus

az

a 101 -G9

Ce to~·~~ento - 006051 - 00~052 - 006053 - 006054 - 006055 - 0060S6 - 006057 -

~:;:

:; :-\3?C.OStl - ("106059 - 006060 - 006061 - 006062 - 00(•063 - 00ti06' - 0"6065 - 00606&

2 :.:c::; ~Ql;061
.:::..
•

lrJ

c~oataa

I bAnheiro, cozin~a e ~rea de serviço. T!~o ~.1.3 ~rvel Opcrãr!o. ~a

&'~-;;·

& ~~ ~

":...l"lll.

006nfi8 - OD60G9 - 006070 - 20 (vinte) cans miirta de 1:-..adeira c: alvca.a

.

eCI'TIII 2 c;uartos, s.a.1Ã, bM.hcd.ro, codnha,

ltrea de aerv:lc;a, cobe'r't.u co1:1 e.-·

•:..! G .~ ·~· lhoa brosiltt- ~alot- \Joiti:do- CrS200.0(lO,OO- Valor ~~tal Ci:'!t..Oco.ooo,OÕ.( ) ! : 0 : : " ..
(7 ~ ;; "~Hc:r 02 r 006'71 - CIIU niat11 de r.o>~delrA e .alvenaria, ccro 1 qu3rt.o 1 aah, 'bc~:! .c-;-~
4·. ~;:~r
: . ~,. ro. cn:r.inb~t, •rca de •erv[çc, coloc:rtll eo:~ telbaa 'brutlit- Cr~12C'I.OOO,CIO;
!:'
..
~-'
~
Qi
a. 167 - 00(.0'72 - M6rl73 - nor.o,., - Dnt;l:l75 ... 0<1!'.,76 - S (e(ce-o) caa..a.s

n

0

<li

~
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~un:-:;;o,• • .~.:a, l.-,.:~.!1ciro,. c:oz:inba, ire& da
.... rTiçc,. cobert. ... cc:: telhas br.a.si lit: - "='alor unit&rio - Cr$120.000,00. Valor -

J c:i•t•• C:.c 1:"..:1.:!c~:-a e slvc:"...a.ri&, e-:r.: l

! .total

c:-~5'JO.O:':,:"'O;. Ít.e:a lt'S - C·-:'~77 ta!.~, ~oo:l.~~.~~aC.:.eiro, ir-etr.

: "l.l&rt.oa,

c.:•• ·d.1t.a d: DS.&dcira •

de

~u::rviço,

cobert.a

CQ!!II

alvena~i.&,cOI:a
.tClhu braai-

lit.- crSZ:J.O~:"',O::-J; Ítc':l !-:l'1 - <:':~::liõ - êoinc-a :.!.ata óe 'C:l.dd.r& e alvenaria, c:~

!:2

~ua.rtoa., 5&~&, c-:~=iC.a., ~a::lbeirc, 'Zru

de r.crv:iço. -~;:bcrta co:a. telhu hrui.-

~lit.- Cr$200.V~::I,~; it.c: 110 - 006079 - A.l.ojc=ec.tQ c:oc.st:ru.ção :úat& de. madc.!.-

1. ;-a •

alve.nosria, "! cê:cu:loJ

de

1 quarto e

bm~eíro, c 1

z:icha c baoheiro- cr:700.C?O,OO; !tcc 111- 006060
.-io livre, =:!.!• .;!&o, livzc - cru~o.oqo,oo; itens: 112
~:;~entoa

006081 - 006082
oo6o91 -

0060851
006098

qUartos,

0~6C99 - ':'-:l510':l

s•l!.

• 13% - ~9 d• col:lba

0060BJ

006094

CI060!S - 006086

006087 - 006t\88

ooe.0n

006093

00609• - oo609S

006096 - 006097

':10!.101 • 21 (victe e ,_"":&) C&:IIU de =.ad•iT·a.

co::~c'!-:a..

200.000,00 - \alar total

c:Õmodo com 1 quarto, co-

5~rracio de ~ocira, 1

ec1•c"rta. co:a

Coll

%-

telha~ 't>re!~Llit.- V.J.lor uni1::Drio- Cr$·.

Cr~G.ZOO.OOCI,OO;

!'te:zt 133 • 006102 - casa aina 4e t:;!,

dcira e alvenaria, coo 4 quartos, uh., co:dnha, 2 banheiros, coberta c./telha.a
braallic .- Cr$&'JO.OOO,O?; i'ten• 13/t a 1.37- nV

de

tc~~G~eotoa "":. 006103, 006104

006105 - 006106 • .:. (qu;.rro) cuu cisu.s de r..ad'eir-a e alvell&d&, con l quar-

.toa• sala, cc:ia:a, ba~~eira, co~erta co= t.elb~• br~silit - Valor uuitirio ~r$
Cr$1.200.000,00; rte= 138 - 006107 - caaa =iata de
300,.000,00 - Vdc:- total
=.adcira e a1ve.naria, cO:::!. 5 tt~:a:-cos, 1 sal&, "O bacheiroa. Ji;&raga~, varaoda, co.:inh& c: área de •erviçc - Cdl.OOo.ooo.oo: Ítc:: lJS - 006108- caaa de cons't~
çd:o mis~:a. ~dei;& e a.lve::ar!ll• S co-:parti'C:Otcts e 3 !.Aaheircra (1-CiCBOJü:'tE), -

Cr$1.000.000,00. 7ota1 dcstzs~eafeitcri~s - Cr~J&.l20.000,00 (~riat& • qua~ro
c.ilbÕe::a, ceata e vitate c.il cruzeiro•)• ~ JgÕvel lituado ao~ 112 da R~
dori& 4:'n::asa.:::.a:êaica,ao !recl1o AltAJ~ÍTa/Itaicu"ba, no f4uni.ci.pio de Prainba, CgDarc.a de Hoatc Aler.re, Estado do r~ri, on:!e ae acha iastaiado uma Serraria.co.:,
preeadcndo: 2.1- T.rca de terra- eom 29.023,45c2 (Tiote • nova Dil, v{:a.tc c '
trea cc~ro• ~uadrado1 e quarcoca e: cinco óccimccros quadr~õoa) 1 eocr~ada o&

Altamir~ e lici-'
di,o, c:a= & ~odcvia ~r~ns~:Õoica; a Lcata, c~
o lote 6 (seis), ;-cr~cnceate ao oti1'0f.CJ.Jrrt; a Sul, cc:D o mesno lote G (•eis)
por ÜlttmD rcfcriCc; e, !lr~lceate a 0~5te, cc: o lote 7 (sete), perteaceatc a
zleb& J7.(triaca e •etc) de Projeto Integrado de Colonização
t~cdc

ao r.crte. '=~

•

~~

au:her~o Peraira Silva; ãrea essa 3dquiridã c: ~ior rorção, conforDG tr:nacr~

'iõão feita coo:- 21 Gc =:io ~- 1972, no R~;ist.ro de I:5'veta ~. Co::\3rca llla :Houte Al~tre. L~·~do da r~ri, no l!Yro J-r, a !1s. l9G, ooh o u9 2.513 1 teoõo; per!~tro ac;yinte,

çon!orne ?l&Gt&, que, asEiaaÇa pelo

DA. pa11a a tazar pa:t• luta;raote dc•ta escriturA.

o~-rOR~

c pela cUTORCA-

!tca~~~·vca vta arqulvada'
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..:it~ado" c.o

li=itc. eoc.rti o lo:.111

de c9 07 e o Ca Ser~~~:a Go F-= l::; ~at, !3:~odo é~?iaa co= a f~i~a
t!_. ~..o~oria ':':-=:.c.:.::;r..ic:..a,

c;::. I.;.

de

do=lu~o

éo lC09Zl."S7,. • com u:.a_,.:j._u,jnçi.J_de. 187 ,SIC

::.ct.ro~. c:~es::-cc no_ =co--c::4v.;,.éo éc cY 5a; daí:, p~l& d~visa com o lote ~~ c~.

I,· 06,

cc::. ~-'-=• .!e !~!?J:'J.: ..

:o

cc::.

=:.

d~ar.~::t.cia é• 158,00 c.et.ro.c,. c:1u::;a-•• ·&O

~rco c~=~~:o ~d ~ç 6; ~~r, co: A:. éc 28l900'lJ ..

J9,97 r-etros, ~~ê,,.-cc

60

~rco cr~vado

• coe

U:J.I

'

distância de

de u9 7; Gat. co= ~%. de l9~900'la~

111

ecr= ~.::=.:a Cistê:ocia de 139.97 cetroa, c~cs.;;.-·a~ ao ê:.ai--c!õ7 cravado de u9 8; d.at',ccr::~
A:. t!c .2Slr:JJ.'09" c co!: u= c:.ctiocia de t..so ~etrôil, chega-se ao =arcO c:ra\.".&-

do de n~ Ra; d~Í, pela divisa có~ o lote de u9 7, c02 A:. óa J459ll'OOft e com'
~. dic~!~cia

de 322,81 ~eroc, ches~-c• ao ~~r~o cravado à« o9 UB 1056Rl, ~o~

~o icieial dm êeccriçÕo de~te pcrr~~ro, perfa:nndo una ãrea total da •••• ; •••
29.023,4~Z"; 2 .. 2 :=.en!ei:.ori.::.c ~xiou:en~ca :coa proc~tada ârea da 29.02J,451:1.2(vi~

t.e c n,vc r:!:!. • v~nte e trêc c~tre~~: oc;u.adràdoa e qus.reota e c'inco daerEHac!_ c;u.a-

drado.): lic= 01- o9 =~~~ccto- 000441S ~ ?rêdio em construção d~ maàcirá •
as•oDlhado, coberto.~/ telha~ braailit, ~Cindo it,60a de freatc por S,SDD

fucáo~, destinado

ad

da

aloja~oto de operãrioa da Serraria - cr$125.000,00; !te=

02 - 00041030'.- rrêdio c:. cocstrur;io de r...:~.dcira • alve.óaria,. cabertCJ '"e/talhas
bruilit, piso de .~~oalbo c dt=tc:nto litõo, for':ado, 4 ·q~rroa, 4 banbttlroa,

3

"s&lu, 1 coz:inha, dc'atioado a &loja.-T..ecto 1\m '1_12- Cr$200.000,00; Íteli Ol- •••
00010414 - G.:.lpio ele ~deit"a., coberto c/telhaa bruilit, c/adãa, piao 4e ce.rã~ica, desti~do ~ Scrr~ria "do K= 112, cacri~Õrio, sala-de laminação, banheiro~

Ã:-c• de 22-~JC"'::-.2 - 'C:-~t.oo;r,:J(Y,b_:l_..:::. 7otcl Cr$725~000,00 (cececeutoa c viat:t e -

cit".C.O i:i~l c:-r.:::-C'i:roc). ~- r.c;uip.-u:-.cntoa, veÍc:uloa,. c:iquinaa c icplc:mc:.a.toa 1
aj::-Í:colaa, c5vcia c: t:.:.c::.riõilios diver.aoa, e infra-eatrutü.ra de. apoio, coftto~ 1

relação

~~ixo:

3.1

-~F.cuip~~cntoa i~tcr.rantea

da Usina de AçÚcar'- ttem

006~13- 02 suiocho•; Ítco 02- 02 ~&4& ~li=entadoraa; r~e= 03.-

oz

01~-

poa.tea r~

lactes tipo r.P.~ lS eo~ost~~ ~c:: tst:rutu:ra, cruquea, carrioho, ;uiacho elétr_i
co, c!lbÍna, ?autã;rafoa, r:"Otetl"ea 70ilr: Ztc=. 04- 01 ponte ro)ante tipo ?.R.

ta

co~osta de c:1trutura, truq~•, c:nrrinho, suiac:ho clC~ric:o, cabina, pantõ,r~ -

,,

.:;: ..,...

cc=?~~to d~ 'e~~~~~e: _c~~tc:lo&, rolo~, ei~oa, r~ocaia,

.-

..!

;-..

,.,_- criorcs, c~~cçotes, Óleo p~~u--itico, rentct e bat~ceiraa, r~d~tc•, ~,dico,
-ro~ct t, luvu c p111ito:~~, trêa cstcir.:ta )ntc:~acl.iâda• coo. oa reapcc:tivoa p.:t.t.,!
-· .=:::;::
c..: ., •
• •
a e corr;:aoc:a, c"iilha rccõl'ho.dora de caldo, t1o1rb:Lna.a da
r.,duto
.r c-

f!:{_{

~

ac:ion.c:rr.e~co,

'='lll"

.,

'
...,..

, :i~;

:5

:;

er~

'-'o!

~·

'

,

·~,_ ... ve1o_c~dn

de,

c:~~r.:n.t:.;:c:na

de .dic:cDtiiÇio

!or~aôa,

! r.t~r:·eC:1.4:'l.t\S•
·- .
.
CODJU.nto

t;.ea. 06 - Oi Çonj\lnt.o

~-

·
h:~.drCt""?n~u=a.t

I co, ct. --

CltCir'& tranaport&d.ora 1

Ítco 07 - 03 'j)i'c-adorca· J• ean:~:, rte2 08 - 01 coa.juuto ml.Jtur&dC'r (co:a:

I
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-e~a•Õrios

nerc3i•); ftca 09- Dl

~,Março de

~~!rcira ZANrsl-W~RT~R,

caoteodo;

reted:-r ~ ,..n::;-.. ,..e>r" ;!~ ~":": ... ofr•. ~.III t:-:.:~·.:!aç;c ru·a ~fr{ciiii!CC.D d•
.-~;;"•

S:J2,
u--S

U"'

.w : <:rl!~c:n:ti:-

!2•

~

dcJ

dh;a,

d

-··-;ç:-:r-r-' /=<-dela Z!o !!>01:?0, '::~•O• de Hrtação, cohma de au.!itaç&.o

ch~inê CD2 5 • d• ateara,

c:&

c=i%A doaadora, ~ cai:. aisturadora;

rc.

10 - 01 conjtmto "'qurcedor ?•r• cd~o: i'te-;a 11 - 01 clarif!c&dor zAN:uri, cor..
c.tc.ui~o ~e c!~~o ce~~rti~ato1 ~e Ce~~=~çCo, ~a1io d• ca~rsda do caldo, c&L

za para •~Ída do caldo clnri!icAdor, caL~ para aaid& do lodo, cacaaiaco de
aci~t:o e'accssõrio; Íteu

IZ- Ol filtro

rocsc.!~ a ••cuo,

13 - 01 conjunto da qu&tTO caizaa da e••?oraçio; 14 - 02 multl-jatol; ~tea
O% tcpÕaitos rAra xaro~~; Ít~ 16 - Ql ó~Õ•ico para caldo da~atado; 1te•
n3 Yicuo de c31ar.drs; Ít~ 18 - Ol ro~aa cem fim pa~& transporte de ~sca ó•

r te~ 19 - ot taa~a• do refuadiçio de açaca~~ ftem 20 - 01 bamba para
rcfundiQo; icca 21 - 01 balaoça ~ara açucar; ftac %% - 01 bica da jo-o
para n;ucar; Ítrq 23 - 01 e~ilhadeira de açucar; item 24
02 depÕaitoa p~r~
ií:tcool; !:te: 2S - 01 ger"dor dicnl pa~a cnerria; Item 26
01 bcrcba da =-:1 f
aal Jlll'r& ret:i.t"&t" tr>el·· doa d~Õ:ritos; lte• 27 - Ol caiu d'a~JU& para a tJaina;
fta- 28 - 01 Ccn;'!preuor da ar; i ta• Z9 - 01 la~'t'atÕricr b~ua~d&l; item lO
01 a~z~ de a~car; Ítcn 31 - Ol a~arifado iad~trlal; tce. lZ - 01 ofic"
1a 6ec.nica ~ara a iodÚatria; ~te2 33 - 01 oficiG& de clatricidade; item 34
·TubulaçÕes d• varor. ·~·. 6rr icido, ~aldo, ~ia, ~ .... cozidas. leit• da
~•1r Yinhaça, ·ã~a caadeaasda e bâ~acilho; ice• JS - vil.vlas para toda a in
dn.tria; Ítca ~6- vitvala redutora de precsão; Íte• 37- 03 •otoa de moandaa 1
~~r• rea•rTzs; Ítca 38 - ~tP~iaiu i~olr.otec d~a cfteauaaeotoa e aparelho•: i
tc=a 39 - Õl-:-ba!,.n;a "d.~ -~~~~=·~;~-~:e;~~c:_Ú.vo_;:.i.~@ _iêe• 40- lS .,.troa -de
~
~ente de ~c:•a ali~ntariora ~ara rescrv&; 41 - 01 eate!ra iuta~idtã~ia da
ac.na; Ít.EU 4% - ,10 ~tra• de .ca1Tc:ot• dt: reaerva para o c:•tei~ão; i'te• 43 !fotorea c-1;:trieoa de Ulll!.l"'Y&J t'tea 44 - Cedutor•c da reaM"T&
ali~t4d
ra. Pont• r~lAnte, rateira da bar.aço, eriat~liz~or): !t«a 45- lO .. troa de
concute ~asn.eilho para l"C!JICt"V&: r cem ~6 - Tubot para AqUecedo~e• (}'caerva);
~ Ite2 47- ~abaa pRra e~aporaçio (rc:tc:rva); !tem 4&- ~1 attaira tt"&ft&portador
çUear;

~cear

C•••

I

da tort~ do filtro;

tte•

'9 - 01 Hoer.a ~ara torta do filtro; Ítc• 50 - 01 ci

cloo~ para CArt~çio, do bRr,acilho; Ít~ 51 - 02 tanque& attturadoret de iodo

coa bar.~ocilha: itera 52 - tlchÔ1netro• e ten:~Õ~t.roa dt reaetval t'tcne S3 - 01 'bo
·ba ele a:l:ra" p•n re•erva; Ít~ 54 Ol bo~a Ocr t:"Cl pua :raae:rTa; Ít~ 55
10 'Coll!tl"Oa de! COrTCft'CC 4o •1-ail:or do &ÇUC&t"; ft .... 56 - alpvo:s&& facaa para rG:
• .,r,.. oaa f'{e".4crea; i' te• S7- 01 bc-r.ba pan 'Ã1:11& poti. . t: {t.•• SS- 01 'balÃo

p1ra vnro~ e ~~tope; Íten 59 - 03 ~v!ti-J~tOII Itea 60 - 12 crilt&llzsdOcel r
tipo ll&Dcbard, co. acloa•~ato iud{y{duA1; !ten 61 - Ol •~•utwlraa c{lfadrl

I996

Março de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

--...
------..._:../..
·.·I

39

• •

!.

•:.::: .

.:.;;

,_,_..__'..,.]

~::::

.: :

•.• "="

z:

:

:.::MOS

;.:.;:;:~;~.:..

eu; !'t~:.:l 6: - ,::::. Ctil:-1:-:.~l.!o:

r, elo

5Í.Ite=.s -~-. h~l.i.c.. co:; ac:.ion~.;.ciJ.t.O. i::.l!iv..f.!

..:ual; !:tc::a ôJ- 01 cl:ot:riu~.o~~.• coi~c.r:.~..o~• ti?o CC 7$0: i't.~ 64- 02 ccntr!'fu~u ;
7J.!,!,!.i:-!:AL.:.C:·~~E_ t.i;.o .0:-i:-5::0;

;.>llcici•C." Jo .:.~; .:....::_.:; ..... C:oli 6

67- 02.

co:lju;;~t.o•

.

r:c= t.5- iJ1 ,.,C.Jti.\O~l:.oriz.ootal rotatiVO
:::~-~•.}:'~.o:

'rt.= :,:) -

.

c;.oe

Ol.ll:i.t!:v.a.dor da c.aoeCAa; l.t.cm

09 - OJ

~l~etr~ ~~~:.~ul~rcs 9 ~tpo

V2

$

ll C;

it.~

70 - 03 pti

r:

&qu~Ct~~

rc• Ce .::..:; r:o:!l il - .j,3 c::.:.::.:.~;,; !::e:: n.- 06 c.~.eu.ator•• VlrD.til&dor•• c;.cacrt!u&o; Ít~ ]J- 03 super Aquec;.e~ore• d~ va,or;
74 ~ Ql C&i~&·d'&gua;•

rtc=

rtem

p-tiloa p:C-édiõa Ga Í:GdÚat:ria; !tca 76 21 bo~n~ ccu~rtfu;na; Íte= 77- 01 ~alpio da caca; !taa 7B'- 01 prédio de
moeu:;u; r:er: 79 - Ol ,rêdio ôo prep.1r0 do caldo; !teta 80 - 01 Prêclio dol f~ti_
7S - Ol iustal.açia elétrica diatriUuida

01 prédio dai cc1dcir~s; ttem 6%-01 prédio do enaaq~• da e-

caçÃo;.!ic: 61

çucar; Ít~ ô3 - 01 prédio da c••• de forçft; item 84 - Suctcat~ção doa vicuoa.
crÍstali~aâorc,, ~c~a~teir&l, CAi~w de ~arO?« e C~Í~&S de =al; Í~eg 85 .. S~a
tEI.taçio doa nquccedOr&l A

C:&i::E.U

c.ie dOU~CI:II dO sulfit&dOt'i Í~ClS 86 -·Sllate.Ut,!.

ÇGO do filtro: Ít.C:J 87 - Ol TVII:U alioacat,cl.!or.a; ÍtDll

as-

02 b = u

p&r&

ln&-

01 cu:tei.ra da bG!;&Ijo; i'te:~ 90 .. 01 deluidor de ~&1; Í tum 91 - 01 d~pÕaito para leite da C4l; Ít~ 92 - 02 bacb&8 para leite d• calr
.i't.oa 93 - 01 UDqYO; para ic:i.do da U:a:peza; item 94 - 01 depÕai.t~ par• captação
de·~ condensada; ttc=_95- 02 ~o~as F•ra solução da liopeza; item 96- 01'
bODba para íiE"U• condcruati3; Ítc= '17 - 02 dcpÕaitoa para. a:l tiual; tuo 98 ..)
&C" dll C:'i.A-'Ii Ítt!S 89

01 dt?Ôiito para capeaçÃo óe =el final dna centrrfugas: rtcm 99 - 06 depãaito•
para c•l A c B no pi•o do& vâcuo•: rL8a 100- Cnnoa e aerviços do circuito
.ií~s ••t"'dd.;u. n.!l tisin.!l; E::t~ lOl -

1')1

da

serador do v:tpor VEDINI, con,.tituido de

CAldeira :sr:u•tuhulultu·, ::ifJO •:-'1.í5-?, .:J.uto

:~usten.taóa,

cou Ol (doia) tAr.:borea'

tro::Lnsvarstt.b • tu boa curvos v~~:rt.:i.caia, !ornalh4.. co:a part~dea da â;ua d• circ:Úl.!.
ção natural, a

iavÕlucro.rAtâ~; !t&m 102- 01 caixa de prê-evaporador; i't~•

103 - 01 aquacr.dor dfl ca.ldo; rr.ca. l-04 - viicuo; Íten: lOS - Ol,.turh:tna contÍ:nua;

item lOG - 01 turbina sc:::o~-.:~utcr...5"tica; !tea 107 - 01. turbo-&endor t.SO_O KVA;·tto3 108 - 01 pBtio da dascarro;~nto de cana, c~ 2 guiochoa • 2 catcira1 .-

.,

~

.

.J:i.cont"doras; i'r.cm 109 - 01 b~l&aça p:sra caldo; !te~ 110 - 01 tanqu• para ~1-

;~1 (60.0~0 litroa); rt~ 111- 01 tAnqua p~r~ calGÇD (l.Qa0.000 litrOI)f Í •

~·.2-::iõ 112-02 cubu para .SO.OOO 1- ac:stil:ari11.; Ít.c:n 1.13- Estruturas 11lC!'tâlic:.u·
.~.).. ~
'~: :· ~1:11 U4- 01 c:olotor pua tort.a óe filtro; !tem lU- 01 coluna Zarooê'tric.a. 1

· -s
i'i'"'"

•

· · ·ç

·

p-cc-a"'•i'Orll~or;

·~
~C

Q

~

''·

.

I

de t·..;::.-:3:: ..~e, Gq;o, Ga t.urbo.:-ser&.aores c.oa 1000 r:':A do U?.! 1

dc:!.adco i'tc::a c..S - 02 tt..:.:i.i::r.u :.;.:;r.:;:-A7t..}.S, tipo c-60.:i-T de caGt.ra,renÃo;
te~

I

C.!,!

•

- do
l.tc:::a ll6 - •...... tq 1 &:.o.r.taç-.o

s·uta.c.a

elo

C41deir~•

rtg•

-•

::.:.~to!

-

ccrador da VI?Qr; rtc~ 117 - 3or.~nl CcatrÍfu&e.~
11& - 01 g~l.&~
•
r;.u a;ucar; •J.tc!l U ? - 02 a::.'lq,utn.a•
c.o~ carricho, pua co;tu_ut u

I
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:~te~-"-• ;.;~.:~~·..::i:.a ~, d~;o, !-HCrS"uliea Codi•

cel; Ítc::zJ. .i:::O - rL:a.::or ~c c~:.:t. c.;,:~lõt.i:,; !'.:= ::.:: - r-:'e:.;:~. ;;:;.::lr~uli.ca Codhtel.

tccs 123 -

~~sic:e~rz~or ,/cz~

ée

açuc~r

co:i,ti!; itec 1:9 -

ro~dor

de •=o•

tra cic: c.aQ.:J. Codiatil ••=odo~_ c:ssn ollql.li::.l~doG estão OLe.Or~p.:~.~hados do" se~& TCS
-.;:.:tive' ~ct:~st:"dcs, :;!.,re o 'cu ]"lc:fcico :"l..~c:.io:.:J.~Ctl.CO• c aio av~liado• c12 Cr$ ••
C!~l-~..;~.u,:·~:;:?~•?5.;,._
-r
1~~~.1 J.~ :... ~~p,..,._.,~QS :•-.-;:=:-...~:;;zs ~!, -~E.STIL\R!.t. DO J.LCOO!. - n? tomb01-

'

.ü~o_,

-

~

OOC'SÕ13 -

:J -

~.

digo. CJ-:ltOlJ -

!Jcstil!~.ri&

de Ãlcool

eo~octo

dos ae - '

;uiotcs equipa~cntCE! ltec 01 - lO ~o~a~ d~ r~~cn~•ção c/tYhul~çÕca c vilvu
l.u Cti.i'llciGr.c:!c_, ;J/5~.0~:0 li troe c.lc:!a; Í:c:t

çÕe1

o: -

OZ !io:-au .a.lic:::ltadoras c:/tulJul

vi'rvulll.$, c:~racid.ade :?I5'J.OO:l li::os c:.l34; rtcm 03- 03 Dorn..a• de prepa

&

:-o de !er:Jõent.açio citubulaçÕc~ e vilvuló\s; Í::ec 01;.- 01 pait~r.l elet.rÕnico p/co

trob de rtu:~:o c.arca COI;c:Ea l973;í:e~ OS- 02 ccntri:'fug:a.• carca Dt"LAVAL, p/d•
e~t.açao coe li&açCea e tu~ulcçõc, e~ ~;o 1~oxiC~vcl; Ítea 06 - 01 tanque ~etâ

lico o>at'A r:'le'l; !'tctc 07 - 01 ~.::.;:~que ~tilic.o f!:l:"a 5'g".J.l; !tcra -08 - Ó1 ciilui.d~r
C0'3

~e;it~dor; rcc:m 09- 01 eoluca ;:t/destilaç3o (:ilcoo1 hldratadç); Ítem 10- '0

col~ p/ilcocl

anidro-e&rburLctc; Ítcm 11

~ 01

coluna p/aqueeimen;o;

r cem

:JI..conjunto dc B (oitc) condcuu.doru ~e .aço i:o:ddivet;
~a:

vinho; Í~c= 14 - 01 tanque ?ara ã~ua; Í:c::l 15

íci..

16

!'t.u. 18

Ítc~ 1%

l3 - 01 tanqua ·

Ol de;:tÕ~ito

de Õleo fuael

02 -re=fri~dorc•; íc~m 17 - 01 b~teria d~ J ~Quccedoraa hori%ont&i$;

01 tan~ue Ce ôe~:ol. ca~1cida~e ~/3.D~O litro~; !tem 19 - 02 t&Dquca

~/ ilcool óe ta. (pri~ein), c3pllciC~de: p/2 .. 0ÕO litroe; i:'t:em 20

02 ta:cques p

:..1cool de 2a. (segu::~-Ca), c..:p.:Jcié!~de p/1.000 litro';·~~ 21- 01 tanqua p/Õleo
r~oal,

Clll;jacic!ade p/1000 Iítr-o:sf-!te:o 22- 01 p.aitfe1 Si•ce.ca de 4

t~~Õdulos veda

j&o. oot"'Cial. 7oJoa ~-sc-e.s :;~"quiil!?ro~ eStio ace~i:;:lanh.:.doa deta c.cua r~spe:ctivo• a
~esc.Õrio•. para o seu perfeito fuocion.ar.:eato,

tt

,io

.-;V:ir.li.;1dos ca: Cr$ ••••• •••••

Z:JQ.OOO .. OOO,OO. 3.3 EQUtrAHE!<TOS t:OTZc-rv\l'TCS !'A S~t:'-A'IliJ. ~ita, co~ corte do 50

:ul&r.

C"•

tu:~ 01 -

.

Serra da

~arca Icvict4 - c~~40.000,00; rtcm C2 - 01 serra cir

~~corte de 0 7 1Sc~ ~rca Sbif!cr- cr~~o.ooo,oo;

Ítca 03- Ol serra

d

'ita c"irc.ular, com cot'te der 1,60c~::, ~od. Mle, séri~ 5762, n9 1;7191 1 carea R.:~T
•3DO -

Cr:SO.OOO.O'>; Ítco 0' - O! :=~otor Ut4c:iocârio C:hae1 1 c/temper.atura d•

.r~Q• contí~r3clo1, ti?o 3152, ~.:~rc~ rcrk1cs - Cr:-120.000,00;

teca OS- 01 C3c-

.rilhcira elêtrica- Cr$15.000,00; lte~ 06- 01 e;~erilhadcira para cetai1, cO

.:bolg üc 6 palc;11daa, tipo

s.ooo,oo;

\ter.~- 07

a ntack Dccket/~D

tm, &éde

uJ' 13298, l/2

cv,

:..õl.t'C-1 .Jwa-

Cr'·•••••

01 conjuuto da lubiific::açio cc:Dtra.li:uda, tnoõelo 9R6 1

=

c~:s.soo.oo; Ítc::l OS- 01 fu~~doirD da co!u~~ vortical,co
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'

~

'

·-._/

-

~

~-.

~·--:.:

·:.:.

·f
· •• ;::; ..-~. z:s.2no .1:~ :.;ÃI
•. __ .:,.~- ro: ... ~-~~~"-'l·:::&E1•l•:~~!:Ul

Q)~·

fla~ 01!1

~-n.idl c! c l ;.~cic::r.•ia, ,.._~rc& !.:aJoya -

fita,

e:::&

cesa c:ia 3

"Oet't'c-11,

Iav!eta -

reca

CriS.CjJ.O~; r'-c~ 09 ~ Ol lLud,r.ira

C0"2

I

SO c=~ do l~rtara, aarca Invicta - Cr$ ••

11 - 01 C:eaeazroaaadeira 3i=?lea, eo• 50

\:~S~.Oj~,C~:

c:.

aCdc 15119, ~u·c.a ln•~cta- Cr$40 .. 000,00; i':e.::~. lo-

O% llh:•~·c:-...\deira f'»T"& IC'"..I1rcenaria,

~o.ooo,oo:

-.:. ,-:..!"'"'9.;5

item 12 - 01

ca da

!ur~cir• ~oriacntal,

COD

lar~ura, ~rc&'
IC'"~a4ril ~.

1

~

1cer.da, :"'Hca :;: .. ·... i eu. - c:n.o.ooo,no: !tua l l - 01 ;;.ic;,lliDa d.a c.orte, !:t!>delo

Y.C,6, :=.arca ;;•t.iea l~:~.rt:iQ.a - \}"$&0.000,00; idoa 14- 01 t.orno ~e.iuico, eaa UO
c- de .:iist.i:l.cia,

~ed~

l.l21iB, modelo

I~ardina

2:0 Mil, marca Cuideva7

rl.l~ E.&.~

deaea - Cr$160.~JO.OO; rcea lS - 01 torao ~câaic~ coe 150 c- de di•tiDcia. •Jt
r~e o9 4ôéiBn. ,-.u·ca Cuülc:"'~1' rlat">& Hardcn~• - Cr$160.ooo.oo; !taa 16 - 01 :t"""c.o
aarra elêtrica. eCo 5abre de la polegad .. , ~odelo 010 AV n9 8839534, ~rca •••
St.hil- cr~lCI.OOO,C\0; i'tem 17- 01 urra fiu.• cena cort.t para 0,20cm, m.arca. '
Schif!~r

- Cr$$6.000,00; Íte2 lS - 01 $erra fi~&. ~c corte da 1,35 ~rca I: - Cr~1V.O~~.OO; tteo 19 - 01 ca;urilhadeira para netaia, e/rebolo àa
8
rolcc~n~,, tiro ~. co~ l/2 VC, n9 10424, ;arca Java - Cr$30.000,00: i'tem 20
Ol·e~~eri!haõwira para "etaia, com rebolo de 8 poleçadaa, m&rca Jowa- Cr$ ••••
15.000,00; irem 21 - 01 ft~quiaa afiadora de .••rra, com 8 1 ~0 ~ tipo CD, -~~ic
2~6, ~9 SJO, ·~arcB Schif!ar - CrS,O.OOO,OO; Ít~ Z2 - 01 &!iadcira do rac~ e
de p!~i~••• c~ diatância de 80 _cm, ~odelo ~~. a&ria 8583, R9 45Sl,, cr$ •••••
Z5.000,00; itr.m Z3- Ol af!~deira de •erra fi~a, co2 ~••r• de 0,11 ca de larg~
ra, .;rie 206, ~i?O to, u9 1961, c/nocar de l cv. nirca Schiffcr- ~$ ••••••••
01 ~uincho de arra•to, hid~ãulico, =arca Schif!er - Crf ••
20.000,00; ie~m 24
~icta

Gl Cui~cho de arr~ste - CrS20.000,D?: Item .26 - 01 C~iu 42.9QO,OO; Í!&~ 25
cho p/arr~ste co~ c~~~ciéAdO p/3.000 ~g. c;rca ~riffot ~ Cr$20.000,00; rtrm 27
01 Cuinc~o p/•rr••~• eo~ ceracidada ~/3.000 ~s. carca ~f!or- Cr$20.000,00 :
ftea 28 -: 01 afi.addt'& d!S oern: fita, COTI 8,90 cnt1 t:J&rca la.Yicta - Cr$ ••••••••
%0.000,00; item 29- 01 eixo para •erra circular, fizo -.Cr$2.000,00: rtcu 30·ot tupia eo" ~ca de 1,::0 x o,ao ~tro•, s~d• a.9 5432, $Arca In-..ic:ta- Cr$ •.••
20.000,00; íte~ 31- Ol tupia co~ ~caa de 2 metros, ~d. !1.,•ir1c 8629, a.9 ••
4S.96n, ~<~~rca t'f4r•jÕ- Cr$40.000,00; :t'tell 32 - Ol t.upia come~:•• de 1,20 x O,SO
~tro1, ~~~ca P~yca~ - Cr$J0~900.oo; itrn 33 - 01 =iquiua para ch&Gfrar li~i
na, =9 !ZSR, ~~~elo 5éll7', com o r~tor 7,5 CV - cr:so.oOO,OO; tt.em 3' - 01 ~
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.,_,rca :535., Ji..:o-, :Y.rca Fr•nc:Co -"-cr$50.0JO,o0;· Ítt:=. 39 -

1

c~ eo;;:-~e

!O c=,

~-Are~ I~victa

-

C:SJO.CO~.,CO:

Ol eerra circular, -

!te: 40 - 01

'

~erra circ~lar,

cen cor= c ae l:i c=, :.::rc.c. l:Hd::.- C:-~2.:.:=::>.,00; t'tc: 41 - 01 H:rra c.irculu·, -

co= cor~ e d~ lO c=, ~~d. ~ c9 455a5, ~c ~v~aço autor~r::ico, ~rca ~viet& ~Cr$

:.o. c:::-.:::-;

Cr$,.

l :c: .:.2 - 01 5erra ci:'cul~. C\!1~ corte ~e ·lS c:n, c..arc.& Ic.vic.ta

01 t.UoÇ.õlé:;)r ~od.t::m:.~l. Ci):rl cot't.c de SD .:=-, J:Jode:i.o l.!'l"H

so.o<:>:J,\.!:); i"te::a 43

01 tro~~.~atior hori;:.ont.al,. com '

c.? 4S7Eó, :.:orca 1-'..:;.ra,!Õ- Cr!'60.GO'o,c:r: 'tti:Q. 44

corte Ce S~ a: e3rca Schiffer - Cr!60.0,JO,OO·[ !c.ca 45 - úl prcllJI& de aolda p-:1

•

r- Serra rir::OL - Cr$3.000,00;

<=iro,.~ Cl :Enr-enno
i't.Cl:l 46- G , ..... ç .. l-~jcic.sõoi:lro d11t toras, Oe aer

r- fir::a. co: corte de 50 cn, c/tuillcho e I:lOto:r óe 60 VC, carca SÜf'alo - crs .....

4!10.000.':"~;

!t.l!:l:

47- Ol ~.:u:"co vi. r& t.O::'a5. cor.~.:~ndo_ hidriuli~-~ -c.co -c;ot.or Ga -,

7,Scv. :.:~.rca Scbifíer

Cr!lO.COO.O'J; i"::CJ:~ t.S- (}l I:ns:enho p.1ora. óeadobro de to

ras, aerr4 de fita, c~ corte de 1.35 c=. tipo DTI13SO, aêrie Z'Z• .n91138 Cr$.

4oo.ooo,OO; Ít.ec 1.9 - Ol
'i:t.c= 50

rcealct~dor

de ~erra fita, oa.rca Chiffer - Cr~zo .. ooo,o

IJl serra e~rc':llar~ -i::ã!:l Corte de 10 co, r:~rc:a In,·ict.a- C:-!30.000,00;

te~ 51

Ol ati~~c:ra ~t~ra broc~s. elétrico. enrca ShiffAr - Cr$20.00n,OO; -'

re~ 52

Ol elevador oetâlic:a, e/cat:;:u::'b~ 100

1'llm.,

c/ & cet:roa de altura, coa-'

plcto, c/~cionae~nro e :otor Erbele de 1/2 1~. c~rca r~peiro CrS6n,~~,,n~;

taa 53 - 0.1 elevador =tâlico. c:/caç~a 100

::::11

c/acionõl.t:'ICnl:o c ::~tor 1/2 li:i' !"r:cle. =rc.a.. PaCJ?ciro - ~r$60.000,00;

o•

elevador

~c&lico.

e/cnçc~4

100 c=, c/St

i

c/6 ~troa de altura, CO!Vplet

~crroa

i' te• S.lo

Qe altura,. t.otal, co=Plet

,. ·,ci 0 nnr-.ent.o c r~oro:r Eberle 3/4 CV, r-;rc,a i'a;:pc:iro- CrSf>O .. OOO,OO; tc.ea S.S
01

el~wtóor

rretilico,

e/car;~a

100 ::::,. c/ 6

~:~~et.ros:

Qe altura c.oeal completo

c/~cior~=cnto e ootoT Eberle 3/4 ~. ~~~ca P~r.?eiro·- Cr!60.000,00;

tc.em 56.

01 elc-vodor ::-ol!'tâlic:o c/eDr;oz.J:ia de 120 c:-:, c:/8,.50 e~~:eros de :r.lt:ura total ccn~l
to• ehtcion1toc:nto e Dotar 1 HP Ebcrle,. t:a.rc:a ra.~peiro - C:t$60 .. 000,00; i'tea 57
01 pl.c.iaa óc:tenirosiaãcira,- Cõm desctcf"cncdeira, Cot:l lar~ra de 40 cm., rur~
lnvic~a -

Cr$GO.OOO,OO: item 58- 01 plaina de arr~•tro, coa 2 • da coap~im~n

to, •êri._c o9' 3726, ~<lrc:a l'!ntcr - CrSt.S.ooo.oO; item 59

1""

01 plaina cs,o• 4 t:11cc

para ~recnaria, c~ ~0 ca de 1artur3,. ~arca R~~&QA- Cr~40.,0nO,OO; rc.ea.60

01 plaica coe 4 !Acez:, ?era cnrccnnda, :ZOe= de lat':ura,

••ric 8599. C4rca

cv.

~J~odclo

DVlf,

n~4S6loS

P~yc3na- Cr~lSO.ono.on; fte~ 61- 01 grupo ~er11à~r. co= lS

r:".31'C-' o,.:r\c:roy- Cdl55.000,00: Ítc::2 62 - 01 r"'Otor est:.cionirio dic.o:l,

cem r'otêneia Qe 5I hp. cor~ lfOO ?T'H,. r.:~dclo 7-9, n9 13539. co:.:J.rea Tobat&- Crh

so.ooo.C'In;

i'tcCI 63 - 01 :::Ot.Ot' citAdol;l.ãrio Çiesel, COQ U,2S UP, tipo ~l-22_;!:,n

:U201.il/19Jn,,..~•rc:.a.

}!'..~!

- Crt4o.coo.oo: íccon 64 - 01 r'IOtoc- elêtrico c/60

c:v,.

hlo 1.11, 5êrict 1.2771, tt'ifftsico, e~::~rca- zúralo- Cr!.60.ooo,ooi ite• 65- 01

11\

tor actacio~~rio CieGel. c/t•~er~tura S~Du centteradoa, ~re4 D~r4lo- Ct$ ••
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II

,é'de •n:'57t.- :;:-ga~.!J:':I.~j; t':c::ll ~,;:- r:.t_tntor X!"-95, •êr:i.e G09417, C=S •••
:::>O.o;;:;~.~·; !':.ro::~--CJ - Ol t.:::~cor :::-5"5. "~t"ic ,;;:i9428 -

Cr$200.000,00; i't.~ C~-

01 trator ~-95. 1êrie ~~9,55- Cr~ZOO.OOO,OO; tt~ 05- 01 tra~or K!-95, •i-

ria 00~~57- ~$200.000,.00; ttcg 06- Ol cracor ~~-9S, aêrie 010072- C~S ••••.
2~.c~,OO; ít~~ 07 - 01 trLtor ~-95, ~ciie 003939 - Cr$2SD.OOO,OOj ~t4~~ O&

01 tr.!ltor C!:7-l~fl H? ::a.d. 10901 - CrHOO .. O:JO,~O; t't.c:m 09 - 01 truor Cirl'-1.2:0'

IIP - r.nd. lüS'Ol -

cr::::.co.ooo,.oo;

i'cc. lO - 02. c:arnu P'ac.avia p3.ra 8 tc:11:u~.lad•

cr:LSo.ono,oo; item ll- 01 ·rrator·car.·o:-t- Cr$l9.ooo.ooo,oo; !tem 12- P~
,tra~l:' Cat.. ~a-n- Cr"!9.DOO.C1'.)o,oo;
lt.c::~ 1.3- Ql Trou~or·eat.;n~B- CrS ..... ~
l9.0'J:I.r.:t:.-:::; í-::cc ll. - 01 ''l'=-.ator C4t. ::e-a- Ct"SlS.OOO.OOO,OO; item lS- :allr
Lrt.tcr C:~.t:-. -~:s- .:r::} • ..!!tto, Cr!Zl.C:J!l.C~:J,C~; Í:-::cn !6 - P~~i.ât0i!e&~:.~:D7!~- cr~lJ~o,o.o~n.~o; ít~ 17- 01'trator·c~:;-~~-~Cf~.ooo.ooo,oo: íte= l&01 nato r C;~t .. DG-P' crS12.200.o::~o,oo; ~t.c= 19' - Ql'!ti"'á~~~~n;-:g crs ......
'~ooo.ooo,o='; i: tem 20- 01':1"'~t:ot:iv.el'.ador• ·c·~·121;- crSa.ooõ~-ooo,oo;

i' tem 2l-

:o1 f'ootonivrlador. Cat-lZZ. - Cr~S.OOO.Ci09,00; Í:t.~ 22 - O.l J;:ieiWalCiifâ~C.rri~
"dr:in C.t: 930 - Cr~S .. OOO.OOO,OO; i:tcCl 23 - Ol"E•~&dc~ra...'$aaea;ach:l'ú"':C'.õi"t.~930 - Cr$3.000.000,00; i't.cm 24- ,Ol"CII.rretadei~a-Ca:tu"p~b.:t":"96F:d' Cr$ ......... .
6.000.000,00; t~em ZS- 01 Cnciahão 7aaq~e-For4 ~-600 MOd. 197S- Cr$ ......... .
80.000,00; Ít.e~ i6 - 01 C~~nhio Hercadea 1113 &DO 1976- Cr$860.000,00; !tem

Z7 - 01 CAJ!Iinb'io Foril -F.;.600, a:lo 1917 - Cr-$30.000,00; i't.em 28 - 01 call'liabio

1

_1fe;reedu 608 - .<~no 1S76 - CrS6ti.000,00_; i'tc= 29 - 01 c~nhÃo Ford F-fOO, c:1o

1977 - Crt}OO.OOO,OO; tt.c= JO - OL c~i~~io Tord T-600 ano 1977 - Cr$••••••••
SQO.OOO,OO; !tem Jl - 01 c~~~io ford Y-600 ~o 1977 - CrSSDO.ooo,DO; it.~ 32 - 91 Pickup 7ord r-75, ~~ 1976 - cr~2oo.coo,oo; i' tem 33 - Ol ~~iabio
Forcl..F-600 aao 1976 - Cr$400.0ílO,OO; Ítc:m J~ - 01 cat:iuhão !lercedes lll3 aao
1976 - cr:S~o.ooo,oo; ttcm JS - 01 ~cep Ford - ano l97S - Cr$100.000,00; Totd CrHS2.320.cno,oo. J.S D':!"t.t:~~X':':JS /.C!:!COL.U - item 01 ~O' •u'bsolodoru'

C02 70C:l de ~ro!u~diclode de trcb3lho, ~~rc.a ao~~ - C~$80.000,00; r4e~ 02 - 01

!
.q

-1

::
,.
..-o::..•

-

.t•--- ....

E~~~'~

~ g·~ ~

erade de ~rroato, CC~ •eis ~iaco •• r~rcA Fome- Cr$100.000,00; rtem 03
f'Ude- cle Ar-rnstc. core 1eia dhcoa, o.1rea P.~.c - CrSlOO.OOó,bn: Ítec 04 ....

zrhóe de orr~atn, e~ oleí, Ciso, co~ s•is diacoa, m~Ca ~o~- Cr!lOO.noo~oo
tz:.eJP""'06- 01 Liir-:ina de

-:::•~=~·
""":!?.i"'"~
!:..
....Z G

01

Ol

:·:..;-; ~ ...~ .fs"220.00Cl,00;

,:j::t

Ol-

er~o.r.o,

.C.,2Ôa.. de

c.o=:t~ricento,r...arc&

Caterpi.llM' r•ra D4

i'lez~ 07- Ol l.i-:iM c!c e:r,u:r:o, 4,2/Ju da: coqri~"'..r.nto, r.;srca C<~
CrU20.0CIO,ÇIO~ rtem OB- 01 t.âi'D& da ccrpuzo, ~o::s 4,20g, 1
;:-Ha !14 • CrS2:20.0..10:oOO; {tea 09 • Ol L;-:r._!
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na de c::=;-.:.::to, 4,20a C.a c.:r:.?ri::.::nco, ~c.& C.;tcr-pil:.r.r ?.:.:a :>6. •Úía

~••••

o.ÇJ

..:o71l - Cr$:ZZO.C.JO,OO; ito:a lO - 01 lê.U:.~ d• ~I..:..Zo, •J:~ ele COQprbeDtO •

C:.:arrilh.r F~& 03 - c:;JSO .. ::i:lO,C~: it~ ll - Cl ~U c! .. •~puxo, •••

::.:I.Z'U

,:Z~ d•

c;:a;:r:o;>ri.:=.o:";)to,

~.

t.:i:úo.a

c.u"U. ~-;-a-r-;:d.!!~:

;.ara :J7- C:':;a:~.c::;:lj; itera-12.- 01

•.:::;:i.:xo, c/4,5 ""otr"''· •éd.:: ~J::.:'I3J.l, ~c• :..&t•~;:ot:.l•r- Cri ••••••

.60.000,00; !tca 1.3 - 01 !.~na ci.t: e~a:u=~, c~ 4 :ntro• d• c::r.-;Jriae.nt.o• DrOd.a-

10 4A., c.arca ~ter-pilla.r - Cr$120.000,00; item H - Ol L'ã.U .. d• ·~ruxo. ·eota

; =•trol de coc~r~e~co, r.odelo 4A, ~e~ie J3~LS9, ~r~ Cat1rpillar ••••••••
~r~l60.000,0~;

~

it~

~• C.;~ccrpillat

;o~pric=n~o, carca

:J2,3rla

l5 - 01

L~ina

de

c~~o,

c~

d~ c~pr~enco

4 =•{ro•

- Cr$J50.ooo.oo; icem 16 - 01 :..~;.~~,. <~• ·~o, co111 ,,Sm d•

CBterpillar- Cr$300.000,00; it•• 11- Ot ~~ine de e~puxo

tt••

de eo~,.rÍC\eoco, :arca Z:OCCA- Cr5300.C,O.C'J;

:10dala .a~ri'cola 30/R..~, cat:~ roc!a•, ccr-:1 barri <le tr•;Í~,

11 - Cl na•r•dairar

c•":. li ~ :qiulica,

r.

:úd&l- cr;60.000,00; itee 19
,i c!• caraciro,·ccn:~ 168 pê•, r:.&rca Cate-

crS'n.oo::.~:

3.S2D.DOD,OD. 3.6 - EQD!?.U::E:NTOS, J!jVI:IS E ~S!".. IC~
~affec de
~~·de

madeira c011 dual porca• e ~rê:~ t;:~vet u

":"aotel - C:-S ••••••••••

::Ttnos .. itdll 01 - 01

- :-r P"Y.', o:~ i te• DZ - 02 C.!.

Clac!cira p.t.U. C:M&1 - CrtC:0,00; itc:r3 03 - 11

··;;.i..ro·;

crs:44."55a,o5;' .item ot.-=--o2 s:uarda-r.ou;a~

c...~ .. ,

~I'

de ...... .r.

l:r$1;.8(}0,00; itc:s OS

Ol. Cuard.o.-rcrup::u de ~de ira c- t r••

:rs7.00D,OO;·item 06

04 5ofio de

~deira

:.•

c..:>e

b.ra para 101.:! ..... port:aa -

port . . -

••••••••

c:to!aae ca. • l~'•r••- CT$ ••••••

O,OO; Q.Z...=, di@'o, Crf:5.6SO,OO; ieen 07 - o~:

;i.

u?

~arca

3961.

c,.g.,..,. ••

-...aiu coa 4 gav.-

:aa- Cr,SOO,OO; item'" OS- 03 e!:tantes de =:1dcira c\?31 '-••tn lJt"Ualcir••- ••
~r$1.620.00: item 09 - 01

aroirio de !Õ~ica cg, qya~r• _.r~ a• - cr~l.OOO,OO;

tt.e;alO- 08 at"':!Srioa estante d~-~deira c~ Z pore .. • u;.--Puul.iraa

- ..

;;-$4.250,00; ite= ll -· 02 r:u=s•:~~ de J:"".oldeir.:~ co:J uê1 , ... ,.. .. • CrSS7Z,OO;
't.% -

05 mesa• de aço co= crc1 t=rvetal

~•• de

fDrmica - Cr$6.000,00; item 1~

ite:a lS- 03 l!esu Ge: aço

ca:D

CT$2.860.0:: lt&a l' • C% reotcadei
10 %1en• •• t;r""\l ra • C"rS15.000,00

quato~.:) &•Vt!t&l-

CrSl.ICC.In;

t.tn-u·-;

03 Ma

••• de aço c= ae:ll e;avetu-- Cr$2,000,00: ite-. 17 - Cl t"ua 4e ..,,.,daira para'

reuniÃo

Cr$S,COO,OO;·iteo 18- 02

l~csu é~

v..3delra 'ar• c•,• • CrS9Sn,oo

ite:n l9

:!0-:,. 41 !-fcs~ "e rudei.r& •em ~:::svcta - Cr$20.500,00; h~ :1

aço tiratÕria, eatof~d• com roCÍzio1 - Cr~4.000,00; it~ ll .. 17 C6deiraa
....de!ra, e,.:to(ada tixa - Cr~6.oeo.oo: !te: 23 - 56 Cadelut de- a;o"eira

o•to!nda fixa - Cr$10.100,00; itcc 24 - 01 Codelra de

•ç•

fixa

";o

de
nio

~•t:o(-da

-

r·,ra recc:rção • Cr$200,00: itera 2S - 114 Ccc!o.!ra• ào ~dei-r&, er.c:~lar • Cr$ •••
6

00• it= 26" • 02 Carietra• da tr...1detr.a nio ntc!~da

re•!c!end~t •••••••
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'7 j <::!:d__}
' ' '

:=_./

n. to

Cd.SO:i,OO; -itc.::a 27 ...;-tij ?oltr:r::~;u ~.:: :::.=.Jeir.a, í:!u cio cJtofada - Cr$700,00 ;·

:s -

i:c:c

07 ~~ec• ele =.,.!c.i:-a !i;o:;,s c-:i.::. er..tohó,. - cifl .. aoo,oo: itl!:a .:!9 .....

L::i Fic!õ"ãrio• cm .a.ço ;:sr.a c;c-sa., G x 9 - c:;lS.l30.oO; item 30 - 19 ArGui?o• ca

.a.ço co: • õavctu

t:A...-,;:J:l.~O

ofício -

ra aerr.z fi::& - Cr$"30.0:l:),_O:l:
:-:l::lil .:e '!.c:-r.1C.:"14 ic~

~l~o

33 - 07

~::~~~ l~~rific::~~~o

nV 3 - Cr$2.000,00:

C~Sl.5~0,0~;

C~$104.500,00;

!te: 31- Ot

32 - OJ Carrioho• de ferro •

i-::~

Cdl.5::0:'·,<;:J:-

34 - VI ri,tola

b~nca~a

~te=

!~c=

-

Cru~ir~s

Cr~1.200,00;

Igua1i~•do~ ?~

.,~r•

cOr&

g:q,

z=cuAl- Cr$7 .. 500,00 :

itea 35 - 01 Torao

36- 01 Torco de bancada

fi~

Ge

c9'

itcc 37 - 02 Tornou de b~ncada n9 5 - Cr$10.500,00; iten 38 - 01

':'orno de b.:mcnda c9 6- Cr~2.500,0:l; itc'CI 39 - 01 T.alha mec5nica p.u-a 5000 t:;
Crfl.~Q:i,~O:

it~ ~O

it~

Bir,ornc~

'l - G3

~tr~ca~

- 04

?.,ra

c~rrez~cDto

7 Cr$3.400,00; itec 42 - 01

da

tor~&

~Je&da

-

Cr~l6.200,00:
~

de abrir em aço

cinc~ degraus - Cr$350,00; it:e:= 4.3 - 01 Pi&co~& pua pictun - Cr~1 .. SOO,OO
itre~

G4 - OD 1-!.a.çarico~ - c'r$9.000,00: ite~ 45- 02 Forja• J:lec:~rdc .. - Cr$ ......

1.5.000,00;

~te:~

46 - 06

·c:ah~s

"carret• de t:raçiio mecinia
rul~or

co3

fill"&

?·•ra

rer-ra::~enr:&

- CrH90.000,00; itaz 47-

Ol

8 tocebduG - Cr$100.000,00; item 4ô - 01 rr.2.

trava - Cr$8.500,00; it~ 49 : 01 - RelÕ;i~ a eorda para r•rede itco 50 - 04 Relôcio• de pauto - Cr$iOJ.OOO,OO: item 51 - 01 t~

Cr~2.000.,00;

lÕ,io C&lGu~etro DL~P - Cr~2l.OOO,OO; ice= 52 - 09 f:tiue:ores da Iucêcdlo
de f.llpl.C&

fi.O.r&

.12 :1\:g - Cr$3.400,00; iteCl SJ-- 02 ~otÕe• i ;i•" coes 4 "&ocu.

Cr$3.500,00; item"54- 03 Quadre• de c~ndo p~r& ;erAdor e~uip~dos coa r•~

Io:.~o~ aut:oriâtico de tc:-~cia (3/60 r::vt. - 110/220 Volt•) - Cr$100.000,00; !.te:~. 55 - 01 f~Cio r~ra ~uto~vel co~ âu~c !.a.i~as ~ C!$500,00; ite~ S6 - 01 T•n~Ye
de r'rcuiio ?Ç~~Z-751 - ;;.~-~3 -::~,itc ::.1rtiOc - Ci$30.000,00; ite~ -S-7 .. 01 Moi-SOl .afi;~.dora- Cr$5.000.00; i te.~ 5S - 01 :Hc:rõe~c:üo para lfledida de .1ei• fdet&d~•

- fr$6,000,00; itca 59 - 01 7aqui~~t~o ec •ço c~ do:c polegada& -Cr$ •••

SOO,OQ; itm 60 - 01 no::-h& mecâcica p.l.ra ãc;ua de 1 1/2 p:le&adu: - Cr$4.000,00

ite:::1 61 - 01 Cu.incho p.ua oOu.1 co::~ c.:rp-~tcid.-.de para 5000 Kc - Cr$2.000.00
it~ 62 -

01 ?orta

re:l~~os o~onto1Õ&ico c~ n~o

- Cr$50,00;

~tem

63 - 25 ~ -

quia.01a de escrever Clc~nica, ;~sr~:s Civersna: - Cr$109.000,00; item 64 - 13

:1

r5 __ [
:- .~ 7l~ .

: ==!.[- ,:

1::!,

quioa• de c~lc:ul.1r elCtrica, ~rcas divcra.ua - Cr$67.000,00; item 6S - 01 ~~

~uina de c&lcu1.ur cc-cn:niCiL ~ c~g.500.oO; hc:J:I 66 - J9 !'totore• elétricoa
cv
ivcr~o.1 - Cr$537.000,00;-ib::::~~ 67- 2S Vcntiladore• cJLVeno•- Cr$88,000,00 ;

Ã

- Ol

Ccro1dor p.;.n

~old.;. ~létrica

de JSO

~=rerea

- Cr$4.SIJO,OO; ite:t-

Cerador Co turLina - Cr$SO.OOO,OO; itc~ 70 - Ot Ccrador tri!i,!co co:
~cradore• c~ k~A

diveraoa- •••••

Bdd~cra~orc.s Qlitri"'a c!o:IC.-n:i=• de 4bcr.au !t.e: 73 - 07 !'r.ac.:r!on:.a.ctore• .auto::;i"e:ico• da v;~lt.!.
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itc.::~

i:. - 0!1 -:::.;.."''c!or-:..%::crt:l o.:..:c:-:.id.,:::~ ::• •-=lt.tf.e= ~00 o;;~ct~o c~trad.& 160
~te::

=o1i.Ca. óe 240 .."'ll:.• - Cr$10.50o:J;OO;

e:~:.:d... c:o:n

Cr$:~5.c~:.:~; !te:

:;!tcb~.

t:i!X' E/160 0

crss.ooo.oo;
tem sz - 02
tc:'L

CO':l

C.c.trc,&dore~

~

71 - 03- E:=crilh&deir•• par& -

lCõ t.rifá.sic:o - Cr$24.500.00

"~"Q.Cula.r de eo~\::1:1.• ~rtã:.il. cem rcholo de 8 pol.!.

~•cÕ~etro ~~ual- cr:~.soo.oo;

item a1·- 01 Miqui-

c;~n·occri.;.. r.~delo ~-2-!:.T. r:arc~:. E!.aU-:Oecl:.er- Cr1JO.OOO.OO

:~torra est:.:do~:..rio

dr

k-lôt'Ct"i~

v;;~.por

a

de 30 c:::o de

c/180 a 200 CV - CrS2DO.COO.OO;

profundid.:~de

- Cr$5.000.00; itiiD 8S .. 02. -

- crnc..coo,co: iteg Ui - 09 r.ebeclouro• divcr•o• ••••

Cr$71.000,00; iter- S7 - Ol

Al=c~aior co~

39 - at

cr~so.ooo.oo;

1!50 T.VA-

01 s~rra circular ~ênriu1o decroeaõeir&, coree d~ SO

"'l

•

volt~õt.:a

1 CV - C:-;J:l.OOO.CO; it~ 7'l - 01 T.;..cÕ:~:"ro elétrico-

ao- Cl

Vuleci:.,d:~rc:a

E4 .. 02

I

~o

do

83 .. 01 ?rc:t::: biõrü"ulica cD:l 100 t~e1.:~da~ de forç& - Cr$30.000.00;ita

.)

I

it~

t:a rara lrt\·.;;;r
;

e:~:

rc!:lol.g C:c ê; r::.lez110:CJ:.. t.!;>o c

itc::=. 78 - Ol E'=.:d l!:<JõcirE

1

"trz:;fo~or

lSO .:-;.•.1 coa quadro êe c=::.=:::.o - Cr$160.0CO.C!); !:e=. ]6 - 04 Quadro• óc

co:l

:-~~~ 0 ?~:& ez$& ée !~:;~ -

i
1

75 - Vl -

cg -

icem

es -

Cr$20.000,00; i te$ -

Serr& fie ;a no renal JS c::m àe eorec - Cr$30.000,00; i te 90 - 01 :ti-

de serra

~.

di:o, serra circular

Teodoli~o& S.:ll.D-T-IA - Cr$800.000.00;

po oval par&

tr.:~tor- C~$140.500,00;

~ea

ite'llo

Cr~4.00~,DO: ite2

Invicta -

~2

-.ai

C•~iau

it&m 93- 01 Medidor da

91-

t!_

d.e p-roteçio
!udi~

da acides·

~arca ~~TP.LM 100/Z20 Volt5 - Cr$50.000,00; item 94 - 03 Compreasores d•' ar
ca.paeid:;lde de 150 libras, c.arc.:1c Ci~s~- Cr$7S.O::JO,OO: item 9S- 01 Ena;ez:zbo
~e

Ccs4obro de tar~1. serra àc fit& 1,35 c:-- crf2~.000,00: item 96- 01 l~

.u~a de Chafr•r 'Serra fita cc= 20

Cll -

CrS.;o.ooO.oo:

ie~ 97- 01

1-'..aaco vi

ra coras - Cr~20.0DO.D6; item 9& - 03 Turaneir~ e1êtricas part:it:i1 - ~~•••••

Çr$18.000,00; it~~ 99 - 01 Fur~deira de eol~A vert:iea~ c~ CaDdri1 de 1" •••
crSSO.ODO.OO; it.e~ 100 - 01 riuviÕ:·etro r.3rc:a Iicll~ '":"' Cr$2.7DD,OO; it~ 101·
IZ CooCiic.ioacdcrc:s de ar, Co::êiitico
J'3Z".&

- Cr$Uio.ooo.oo; item 102. - 01 !Gquina -

desgont.t.r pacu- Cr$2 .. 000,00: i t a 103 - 06 Hiquinu de solda el,.itr:le&-

Cr$98.000,00:

:ltcQ

104 - 01 A;utrclho p.:~.ra tuu d• bico injetor, m:arc.s losc:A-

Cr$3S,.OOO,ÇIO; iu:-a lOS - 01 Calibr&él!lr élc pneu• Euta
Cr~lt.SOO,OO; it~-: 106 - 01 7'c.:::tc

:tc-:u:.b -

r•ra

,.~lvub

i.

r...u-ca Bhc:k. 'De.c'kcr-

o9 3351 •l:i.co• i:jetoru. ~rc&

Cr~IO.IY.IO,OO; ÍtC'~ 107 - l5 Hnto-scrns

A

uplosiio, con1 t7 polei;adu,

C".:.rc:a Sthil .. Cr$HO.O::>O,O~; i te= 108 - Ol J:Oto-ba::ba., ccnt:r!fus:a horizOl'lt&l'
de 2.5 HP- Cot5.000,00; ite:':l 109- 01 ~-"to-~o:õa. cc::~.t.ri'!u:;:& verdcal 0 ~-

-

lo•- cr:10.C'f•~.OO; itC".= 110 - 02 Prer:~::J• aC'~ntric::r.a de: bancad11, eoc 100. tontloc!o:~

de Cor;a. ... CrH60.00:l,OOj item lll - ~:. !'...c~i.tador pM& leu& Gt frt:;.io-

cr,l.SOO,O~; lt•a !12- Ol An:cn& dtr~clo~al d~ Clr~- Cr$30.000,00; ites 113-
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!11. 011

Ol Plaotadcira Sc~~~cira S~?er ~e=~c - Cr$26.00?.0~: 1te= 114 - Ol ~brod~i

r• de euboa,

hidr~ul1ca, c~::9.D~'.00; it~c

llS -,01 Carro pra tranaport&r

t~

goa - cr~JS.C~O,OO; !te= 116 - 03 ~ocju~~oa de !orcaa de coucreto para !~~ri

car tu~oa - Cr$;~s.cc,,o~; ::c= ::1- 02 ~o~aa m&aual ~ara Õleo- Cr$ •••••••
lt.OO'J.IJO; itclll llS- OJ bo::.!..et ;;~:-a grc:a- c"rn7.000,00; itera 119- 01 :i:i<r.::r"'

b& oanu~l óc praaaio par& tc3te ~e va:A~ento - Cr$26.000,00; itae 120 - 01

~

b~a de Ãr,ua ~DuAl 'O;AY!õE- C:'S2.0.}lOO,OO; i.tea. 121-. IJl !o=ba \:S."tm:, modelo•

Ml-2-II cr~29.noo.oo; ht..o:~ lZ2- 01 !.o~ a vãcuo !;z~lii- Crst&.ooo,oo; item.123 - lil ~.';quina CCitTI C:.IPZR SP.-II Cr$34,.000,M; item U' -O' Turade:tr . .

. 220 vnlta- Cr~zq.ooO,OO; iten 125 02 talh:s !IRFOX- Cr~46.000,00; iteo 126-

01

sold~nar

riBSO-

Cr~4.on~.oo;

i

te~

1Z7 - 01

C$~ril

Moto!lez-

Cr$l~.ooo,m

item 128 • OJ t~n1uc• r~r• co~bu•~Ível .- Cr~l70.000,00; it•• 1Z9 - 04 ~ulverjl
zadore~ C~scis - Cr~~.00~.00; t~em l~~ - 01 macaco ~~cari- Cr~14.0DO,OO; ttem 131- 01 ~ac•co hiCr~ulico.tipo CArrafa- Cr$3.50Q,OO; item 13%- O! ~as
o~derin• A~rÍcola1- Cr~J51.0~0,0~: i~en 133- 03 LicinAI nivcladoraa E1toc.•

.

~VJ)hL- crS4ll.~On,o~; ites

.

134- Ql C•~~ador de ~8tcria SCHUCT.I- Cr~ ••••••
a.ono.no: i te~ 135 - 01 ~tor TOnArA niES~- Cr$4J.noo,on; item 136 -·o2 • .cadar.e.: !li.<:!~:iulicos .r.tiT.'C- C.d·37.ono.oo; tc:eB 137 - 03 calculadoras elr.trêinica.- CrSl7.nno,oo; item 138- 14 tranSceptorea ~ CrS740.000,Gn; itca 139- •
Ot transcisaor unr ?:ra vi~tura - Cr$66.000,00; it~ 140 - n1 cquipancnto de
rãdio c~unieaç;o ÜHP - Cr$78.000,00; item 141 - 04 eatabilizad~rca de Y01tagem- Cr!J7.Qnn.n'; i ter. 142 - O' conrel~dorcl rro•dÕcimo - Ct,7S.n~n.o~; ! ~Cft 143 - 01 fo,.ão a lc:nh.a \rc:AX- Cr-S7.l)nn,OO;: item 144- 03 .for.Õ.a a CÚ cr:~.nno,no; Ú:em HS- 02 liquiCUicdorcs- Cr!:4.onn,;nO; itaa 1'6- 01 'bat.!.
deira de noto• - Cr~2.ooo.oo;: l~em 147- 01 ~;~uina de Moa~ caro•- crt ••••••
l&.noo.~; i te~ l'S- 01 enccr~deira- Cr~J.oo~.no; item I'9 - 01 sarra !i ta'
para carne - Cr~ta.ooo.oo; item ISO - 01 biaoça - Cre600,00; item 151 - ~
r:'6'rtos de n.,ddr~t com duu pot"t.:zs - dir.o. 151- 01_11'1iquina de l.avac roupa;Cd
lt~QOn,OQ; Ít~• 152 - 02 olt"l'lo;rioa da Ndei~a. c~ du-.s po.rt:JJ - Cr$.S:oon,00; item 153- 01 b~tcão de ~,d~ira e• L- Cr$1l.Onn,oo; item tS4- 01 mesa di m~
deira cm L eam qu~tro ~cvet~l- Cr14.000.00; !tem lSS- 01 rc~ulador de volt~
~. r.e~ T~l~volt- Cr~2.noo,~D; itr~ 15&- O& cadeiras Atn4 con asse~to pl4stic~

,"! ~

. .,

; c:.' ~rn.onn,n"'; ltC'11 1S7 - 35 c11dci.r"s de '"'"dcira.-

CrH!.OOO,~i

i te.. 1.5!- OS'

·~-~-:,:- ~rlchi\rios Cudex- CrS7S.OO!'),(l(J;; itcft 1S9- OZ: nina f'alantea inve-rtidas -Cr$"

.·..;-:, -~·:S!·" / .,nn;
''.

..

itct~ 16n- 01 r?tocopi,.Uor., r.~_s_bua nod_clo 230 •

CdlM,OOn.,OO; itcQ

. - !ll n;"l.n·etho pat"& l'~ar e cortAr fh:a adesiva - CrtSO,OOO,OI); hc• l~Z: •

- '\~~ r.it~<')'colÕr.ICA C-11:-n.un9"Jt- r.rn4~.nnn,on; heca 163 - nt C'ltcdlt:ador-

~·

. '-'

c~c:Í~o,nn; lt~~ 164 - 01 r.u~co CiratÕrlo estofado Eixotorai - C~SlO.SnG,OO;
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[t-.16S- 01 (~;..:o . .!c r::o~rfC'oda A~=:ll!CS- ·:::~t.c:.-,.-::; it~ 166- 2'
••• d• •"eh: ir• cU"OW eh•• G•,.e:as- Cr$7.:b?,C:Of

~rca ,:avecaa- Cr$;,.CoOQ,OO; it~ 16S- U6 ~'"'' te -.letra

:0'2

q~.atro g_.;

CCI"''

-:etaa.- Cr$4 .. :0<'l,r..O; ite3 169- 12 ce~n c!e J:õ•dc:lra J'U'& tclc!oaa e

cru.ano,oo:

ii:L.oea de calcular ...

E:.t:-

lt:" - ;,s· ='~'••• de aol!ldeira

t:..-.

Ú-

?&:'&

!tea 170 - 02 veu.• c!a adclra de ••critõ-

rio, con u-~• tr.~et•- c:-t:..~"'::J'J,O:·: :i te~ 1:-:.- ":'J

-=-·,••

Gc "t&dci.ra ?llt'a reu

:r.!ãa - CrSlS.::g:io,oO; ite:s 172 - -01 r.~eu de f"::l:c:ira c• L c.o:a uia_ ,av•~"·Í -CrS
5.000,0~; i te:~

itcs 174- Ol

173 - 01

~:~eu

,Ce

~es&

e~adeira

de

v~deira CM

L

c~

trca ,awcta• -

Cr~4.n~0,00

:

de centro- l.('lnf'I,Or'l; ia• 11S- 01 mcaa de eço

ca- ~e~o de ~~=eira - Cr~&O~,O~; item 176 - n1 ~esa ?&ra ~atilÕrrafo - Cr~ ••

;c, '}0: it.er:t 177 -.O! e:eaa de r.-~dcira rcves~ida de r;r-.ca- Crll.~OO,OO~ ! tc:::s 178- 4"1 c.:deira:r ele r-.adeir41 !i~1111, t.il"'o• div~raoa ... crs,.a~.oo; iu:o
179; 0 9 ·polt:r~n::t:r e:no!11d . . t:iratõri.as- CdlO.S::l"'.OO; u - ~S::l- 03 polt.ro~a• es~oÍlllld&& Hx.ar. -

Cr!CJ.OOO,fiD; item 181 - D .,uç.._,.,e,

;net:aa- Cr!"J? .. I"'.,I"t,O"~; i~e:t 182- Of' l>alcÕes êl:' r.1a.r•

••• -

cr~l~.non,~,. itec 183 -

~.

•ço cor. quat:ro '

c - t'•iiUe• div&r-

01 ~imcórrafo .a ilcoo~ - ~·::.~~.C?: i~em 184

07 aruãrio• dE ~:~adeira cora duas c qu:nro I'ortu - CrSll .O'Y' ,OC; itew~ lR.S -. 02.

!'Jt&ate,a de
,banco

de

r~~~dcira

~deira

COI"I qu.at:ro c seis

coa

:at~tes de r11.1.deira-

quit.ro lugcrea-

crns.ooo,oo;

~ratclciraa-

crn.ono,O';

:r••.:--=-:-,.N"'.; i.ten. 186 -o1
it•• . • · -

cs

an::lirioa ••-

item 188- n: ·~;r .. a é• r;ra~ca co11 c1u.u •

oortaa- Cr!z~nno,no; it~~ 189- 01 ~o!i e,Co~•do •a c~~.~ ~e. ~wa~ro lu;a

:e:1 - Cr~l .. S,.,.,/.,~; item 190- 03 y,uard~ rouoas ~· r-•1•~r•. ~- 4 ...aa e t:rêe
's - Cr!:2.7D'l.nn; itcl'll lQl- OS C:A~eiraa d't fc-:rr• u·-- un•r• •• rliscico

:.o

..

:rS:J .. soo,no: ite:11 192.·- Ol corre de a!io

cor.~

d1.0.n :-arta•

J0.003,00: Item 193- 04 condicionador@s de ar rarcaa
iO.~.OO; itr~ 19& - OS ~~quinas

-de

•::1:r11:-

~·••raaa

crs •••••••

Crt .......... .

calculftr, dlv•r••• ~•r c a• • .Crf22.Snn,oo

.te. 19S - 01 ~Aquin.& ~c escreve~ nec~nica Rc~incco• - Cr•).OOO,OO; itea 196•3 refricer~dor~5 dunr~ticos. diversAS marc~a - CrSl~.~.OO; 11 . . 1fT- 06 '
·cf:C'itc.T4~0rCS COMC't"Ci.,i~,

dh•cna& ~narca&- Crnzn."V"-0,0"",

Ão !rico.rrrico SI.C:t!ii:t;- cr~zs.ooo,no; item 199-

1t . .

o• r.,;..

eu&l- Cr$8.0'ln,OO; item 200- Ol ventilAdor de te te ~na
cn 201 - 01 ve~~iteJor ~iitÕni• - CrSJ.SO~,o'; Ltc~

2:: ...

1?1- 01 Bal

a 1 ;;. . . rua di-

CTU.OOO,OO;

,r.&ocb"• C.'\j'~ciC!.,dc :"at":\..); r-•.1rc.a /.rja- C:r!21'\,0nt).l".:"'; itc,. ;:::) .. nt 'h.t"nça
{~olA, c~pncidadc de 30 kr.11.1 -

Cr$7.00",00;

CrS2.n~rt,O": iteo 20S - 02 "lprcf'ledorca elêtrico• pau fruta• - Cr$ ••••

CrS'-.onn,no;

207 - 01 "iqvina eh: cortAr Crioa Ini:M - C:r$-l2.00IJ,M; itca 21"111-

erras

P'!

it~m 2"' - 02 tsrra~eir~• clitri -

,.OI'JD,Of); itr.n ~O'i- Ol ,.-.tufa clê~:riea alu"inio 11.archu""lc2

i

nt •al••ç• tipo

Sttilt •

Cr$~".oon,nn; item 2~9 •

ns

Í~

IIIOtO'

nt aãqulna vulcanlaadora EHt1 • erS.
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::.&68.:80 .. 000,00 ('h~ l:dlb;o, .ehcn1co• • •C'n•ou·a oito ,.iÚ.Õ.s.~da.uêr;&.t
a oicent& =i1 crcze{~o!>. aJuece~o =~·ci~~sul~-~tcríof, aE•i= •e dec~õe;a)
:i~c• Cc c.rrr~ c~ ::;;e.t:.!~ ~-.1. (~!.e=:.:.) -

c:-S'A.'J:)O.C:')~OO (.;:us'tro l:'t{lhÕel!',ll~

·:':'ce::~toll e c.ovent.:: r::il c:-... :ei:e:i; :.~ :-c:-.fcJ:..ori~s cx!ste:Jte• :.:r prcc!t.crda

ã-

.r;ea.c:!e 278.452.:1 ha (!tc:r 1.2 ) - Cr13t:. .. l20.CCO,OO (t:-i'tlt& c: quatro nilhÕe••
cc:~~o e .. i.nte r..tl c:"t:ieii"=s:): cj ~:-a.:! t!e tc-:-r-a c:.o~ z!i .. 0%3.67.::2. (itef:l 2.1)

cr:S2.<"".• :.,!\

(d:~coueut&

c· l!o\.1 ':"'"...íl, oit.occntoa e. oit.o c:t'"C-::-c:iros)t dJ

benfeit~

ri=• er.ütr:tcs :ut ;~r:cciu=:.a ârea de 29.023,'5:='2: (item 2.2) - Cr$72S.'lOn,IJD-

(•Cteccatos e vinte e ciftco ~ii cruzeiros); c) e~uip&~cncos inter.rance•
' . I

da

ci.N: de AçÜcai': (it~ 3.1) - Cr$l .. :OO.fiC~,O!:'O,OO Ct1ia: bilhão e cc::c~ oilh;ea

ude

crm:ciros);: !) ~ui;:-&.-.e-!l'tOS int!l"t'atlte' cl.ot_:'lestih.ria de Álcool (item J.Z): -...
dl.&a, t: o~eeut.& ci !hoe,s d.ç.
•
•
C:SlS("J.OOO.t'J'::>O,Ot'J (du::r:.entos e ottenea :::il/eru::r:.e'lroa); g) ·equ1p::!'"lene.oa ~ont.e -

1'-raneea da Sc:rnria Cit.cc J .. :n

-

Cr~3.76Fi.Sll0,00 (et"Cs:linilhÕea,~ setec:entoa

ef

.C:.ilienta e ,ei~ r~il e r,uÍn!;c:ntn11 ·cru:c.iros); h) vl"rculos ·e a~;t'quin.a• ar,r-rcolu
(it~ID J.,(j) - Cr"!lSZ.J:,..000\,<:"'0 (c:-nto:: cir.,Urnta"e dois r~ilhões, trr.zenc:oa e

Yiau cil cr.::'eiros); i) i~lt"=e-nc:os a"i'Íco1:tlt (item 3~5).- Cr!':3.52n.ooo,on
·(tris nilbÕ~•~ quin7c-ot:o·s· e vinte "il ·cn::;eirns);: j) 'i!'quiP8:r:lezn;os, -mi7vei•

e

occusilioa cl~versos (i't~ 3.6} - Cr•tn.J•l .. F.i112,0I') (c!ez; r.dlhÕcs, t:'r'e:z.ent:oa

e

.

c:"tcut:a e

d~ &~Dio

U'llÍ

•

iail, seiscc:titos e nov-enta

Citem·J.7) -

' 1

t!

•

doia ciur.eii-~e); 1) iofra-elltr'UtÜ'ra~

cr~7s.,o~.oon~oo (cetenea e aieo =ilhÕcs, quwtrocênto•'

~Üatro l:'il" c.hacird). ·,C!.~:.:'S't""..J. -s.;:t:'.\~- "Asii:s ajunac!oa, -rnclUsiv~·qi.Oln~.
pr«ç:o e: ã foi-r.oa. dlt pa.r.,.rõen~o. o•ót~ttCAl;TE d&· i "OUTO!n":AfiA-o-pre,<ent:....-t.t'eu:lo;- ·
a

da pro';lri.edode, e"O earãtcr dr.!inidva,· -can"Gtc.ri••. ~~,~-lha",•t'.;.:::o ...-3~:."' f".:il:o":'fpO:IC

t,

e:-:natcrido t.'era:, o aoetu.ia, Gire! ta· e' os:çÇo-e''pou:~qu~L-.obré'Toi;~e"n.a!"á.''

nodidrn,

111Õveis e :~.e-ovei•. n;o sÕ fiOl'-foC'ÇI:

"desta-eGêrrtUr&-;o-cõ\M':ii.";r1.i'tirdl

d•~.cliuzrula ·••Cor:sTlTC'TI,;. ~ o~rir.:mcio-se por si ou auce:upres, ~ fazer

••-=• ve1:

d& •cr.rprc boa, rime cr ~a.liosa, c1:1·qualc;uer t~po~ .• a.res.poader-pela cvi~çi'a
de direito. CAPlroLO II .., DA COto.TI~Si.'o !'1& DI\"IDA ~ HIPOTECA - CLlUst1LA, StTIMA
ror
esta_ • ru•
\

~lhor

foml
. de Cireito,
-

a·OOTORCAnA-reC:onhcce•~· li_,;.c:!onta'iSaWe~
. ,. .
-

~edora·ll!a-otrrOP.C!.<:"T~ c!11. ir.'7""~~Õt~-=f.Lt <!e cr'!l.667.7SO.ron,oo (hum bilh'no, sei-);•·
c entoa c aeRa·enta e •etc :r.:i:hÕea, :setec:entoa e oitc:rte.1l nil c:"t"U;:eit'o:t) ec r.a...,
:tio d11. .,r;uhiç';o o r& hh:a. C!.,.'S::ustiLA. Ol"t/,VA

F".n dreorr;Jc'rà"'da dÍ:vid• ora·'" 11

ccn.feu:u~..e, • ntf'i(lP.~A.'DA pror-ece_ e ae obrir,o a resr.atií-1.2 noa cOndi~õc?:t utnb.=;

lrc{~u n• c:n,IJ-ula

GUArtll. Cl.ÂUSUU.

t:~:A- r~nt'ri""ir~ndr"il!'ld.~~'lldrvt""

C• e d('""':.n.ia ol•rir,:TçÕes deatt: c:ontr.1to;'&"""ntíi'OPt'.A"fll"'d5'-A~RC:;~;~Tl'Et-'erf!71Tpo-.
tre•, -livn e de:ooc-f"''btSrft\SÕa dC' tot .. a·e~r;uslsqlli"t""ôn~~«•&nl !i;·· f8ro•

1:

ou pen~'iio, 11o;Õcs cu neCt.IC;Õ~• qu•"--;POss.a:rinVrt11'd""at"""A-~eti"Ce';'"'i51'"1N!:nS'!PJ>t~Õ...,

'f

vcir c::1:e intep:r:n: c Co~lt"'ll:t'l !ndurtr!d,-olr3eto-.!utll---:ncrltura~VS?t-.\"'"fr: ~

50

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 1995

; :·.. ~s =:::

.:..::~.tos

.

-·-··-

"''

CI!!A - ('>:o!""t'e~óo !c;>o:u:uali<!8;~11 :lO P-'1•~"".e:to te c;ualc;ver daa ootaa prvrrhaÕ
~ia• refc~:~~~ na cliu~ala ~~srtc. a quaat{& a wer paqa eorreapoDderã ~o •alar

ds o~riqa;:~ da

i!3t&

do •e-:1c!..O..~:zto, a:::-e:rdda c!: a ~croa afaplea, c'ateul..J;a i

:.:tJCa J..'c .l:: t.!::::.e :--~ c.e::.:o) ao a~o. e :::oo:-:-c:yi'!ll f':"C'::~etit"ia ati a data elo P.:l.;a
r:"cl'ltO. CJ;?!rt"!.O !!I

~C!;::l~!S - _C"J:ti'SO"'...o\"'OtCU«""'?'RIMZIU"'"-:-Q::Qlf.J-

'!O'F:C:.It..."'"'T!

:=-•.S ~"""-~.!S
~· ~! I"('>• o m:."TCitG.r.~

.3utodu

&

e~:,t!eui(io;-pala*Ot;m)llCl.J?A'":"'".ifqu

b:re o:s be!:'l' i,.,õvd.-::etra veridido3, ~~ M.poteca ·~-:"1&%'1ltlt:.ta-d.e.-n.n.zin.:=rA11'l•nto.r.mu

:..,.cnh•u:• n. '"c': eonl"rd:do• pcn· CjU~lC!ucr''c~ti.dsde de"'"c:rêdito;-:-oPict"~IJ;ou-,;.ri..v~~ ,
1nclt:sin :::~nc:o do !1:-asil' S/A~"1!.1:~;co· d:s."J.;::z.:z:Õi::i:a... S"/A~anco:'lfãêrtftii1~de:D~V
yol~~to FconÕ~co, lanco 4o·Estado'do=7ari:S/A~~c~~~~~(
~o S/.'.• denen out"roa, ecr qt:ltlçt.-er·de auu.'"Ar:êDCt~--.~·•adl.du·,··l'&."=K&t"~Ü:&

do• ir:;veis • JIS bcnfeh:odu deloes canst.ntu, .. c•ae""rc:·•.•na-=-o-di"zo~'i"o~de'!'.f.11;y

f&r ~• eondiçio ~e aerundõ c~c~or hi~gteciriO, p:~ra a aaeisfa~ão de aeua cr~~!
t.oa eo11trA 1 n~ns:t:.-\n!., .a;7Õs o t"_~r.:~~_~nto, F'Or' esca, da. tudo ~uo a.c:_i~•r a da -

Yer a~ P~ti~~d~~.creCit.Í~iaa e de fin~uciarento, c~reen~codo 9rin~ipal • apr::.•nÕrir• ... ~ ~.,,..l.,.uc.r n:~turc:ca. CLÃltSULA"rtECI!·!A-ac'l- -rA-::nr.1't'llt'.,..DA"':"Ii'e~Ob"tüo
pta • :~li.,ui :-.i: r n !"ruente safra de c.:r.oa' dd ·açÜca'l';'""flcaado~eecT'aiõ7'•~iJiraj
po~que

a "!Juit:i;iio uri fdt.a 'por··eonta~do-OU'I'(IJtCA~né~ueTa":vtrra.~

p·opara.;ão c- em condtçõaa·da )'ectef.to'uao"#c;".Sa"'pbot'a'~t!t&cJ;":"Jde:"Jtl•oa"!"ópr.r
,c:=.I!Jad• ncrr.tiu 1, . rcaioa.ubi t!z~od,o-so · abda'"a ·ourORC'ADA'""'pela.....aqut'"aiÇ:iõ"doa'!ix;.!.:
dcncea de· cana, po,_r'?eo:rn:a· do ~Ot.""tOJtC'.u;"Z'Z:;'.tenc!o c::z·"f'bts o estã-,;:to

IEfl

que •• e_!l

eontr•M o~ tr~halhos relativos 30 3tual ~~o~t~ento do nencionndo C~l~o I~
ductri nl. C"'J.I.".!=-t"LA · J'lfCir!A · n:-qCEt:.A -·A..pa-rti r' ..cJ~7ta«Hator'"em.:'quC~stn'ã::o-,..""•:t

'prc.aent~ eo condiçÕes.. de orerar' e-:2'sus plena ea,•c:icladC~or.~.in~a-CtUTORGADA1'
:.a:s::e'""iri a rr!lponubilid3de~ -:-"da· c~uil"içiio-e-MO'at..:il-da..;..cãiir'de-açúcar-=toroü.'t
da ~pelos jl't'C~urore1~ ~n;o u

res~io..:-;~thili:z:~ndo;-GtT.ii:!t"o •·vrê•enc..,..fra,-t.odc-

,n.a, Pelos cxeedcntes· de; cana no·ca::r~o; qult#conadtum.:-o"ri',-'ãÇio do 011T'ORGIJf'J:t
no• tc::rroo• da c.l~u:~uh anterior. Ctll1SULA :O~CI~V. QMWTA - Ocorrendo paraliu -

ção da U~ina, ror motivos decnrrcntc::e da imprccf.cabili~ade ~ pTo•••tui~nto '
cl:a ..aar.c:m, oht"iv,a-•e o OIITORCAJIT!!,. ~.. ~r.llf'IA noneira qoe o estabelecido na clã~
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Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr.
Tt:ot/Jnio Vikúz. Filho, ] 0 Vice~Presidenk, deixa a cadeiw
ra do. presidência, que é ocupada JMlo Sr. José EdUflTtio
Dutra, SuplenTe.
O SR. PRESIDENTE (los.\ Eduaido Dutm) -!nfom!O aos
SIS. Senadores que cootinua aberto o processo de vctaçio para escolha do Conogedo<. Aqueles que ainda DiD votamo. por favor,
queiram se dirigir à cabine.

cem essa guena civil que estamos vivendo DO Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (JosE Eduaido Outra) - Passa-se,
agora.. à a.pRciaçio do Requerimento 0° 356., lido no Expediente,
de autoria da Senadora Beucdia da Silva e outJ:tiS Senadores, soli.
c:ilando que o tempo destinado ao oradores na Hora do Expcdiemo
da 5e$Sio do dia 21 práúmo seja dedicado a COIJlCmOl3I' o Dia lntemaciona1 para f!jmm•çio da Discriminação Racial

Em votaçlo o requcnmcnto.
Os Sn. Seaadorrs que o aprovam queiram pmnanecer sen-

O SR. NEY SUASSUNA- Sr. Presidellle. poço a polavm
pnuma~~omwmvd

O SR. PRESIDENTE (José Eduado Dutza) - Coocedo a
palavra a V. Ex', que dispõe de ciDco mioutm.
O SR. NEY SUASSUNA (PIIIDB-PB. Pua uma COIWIIÍ·
cação inadiáveL Sem revisilo do orador.) - Sr. P=idcllle. SI'> e
SIS. Senadoles. os jamais trazem em editorial hoje e clumlàe toda
esta semana o n:crudescimenro da viol&lcia DO Rio de Janeiro.
Diz o editorial do Jomal do Braslt
O Rio toma a mergulhar no clima de violblcia.
Aeabou a !légua de camavaL A OperaçiO Rio fimcioDru
ccmo analgésico cujo efeito passou. sem ir is causas do
maL nu-. a!guDs meses. nos quais o Oxn•ndo Militar do Leste vascuJhw. mcxros e eJesentoeot triÍlCIDte:s,
UnpcdiDdo que eles COillÍDllasscm a sangrenta disputa
por t=i16rios, a popubçio domliu lnoíU>.
Como dispooho apenas de cinco minutos. Sr. Pmsideo.te,
DiD !=i todo o cditoóa!. mas poço que CODSie dos AIWs da Casa.
Outms manchetes dizem:
Govemador deeWa gueua aos bandidos. A poli.
cia participa de uma guetD mesmo, oode se perdem
mais vidas do que na gueaa da B6mia.
Delegado confirma que a mAfia mawu fulano de
tale que o Rio de Janeiro passou a ser a UUle ltaly.
PM ocupa Alagoioha; Pistoleiroo .ierem !lés em
campo de futcbot V101ôucia tmz Jolilin ao &lado; Govemador cüz que agem pa<tin\ para o coofronto sem se
prcocupu de manc:im. nenhuma mais oom DOmW com
que antes se preocupava; Centenas de baDdidos de outros países devem. estar no Rio de Janeiro; Diante da permissividade, os bAndidos vem pua o Brasil e
Iocaázam..se, priDcipalmente, no Rio de Jaueiro.
Ontem, às 7h, UJD npaz de 27 anos,lilho do dono do Froe
Way, ia ser o décimo sexto seqO.esttado. Ace1etou O•CIIro e foi fuzilado a tiros de AR-IS. Trata-se de um ex..aluno m:eu. rapaz triIhade. Assim está o Rio de Ianein:l!: cidadios siol f'uzilacJcs cm
plena. ma.
E ainda:
PoHeia pa<tin\ pua o .coulioniD; Mm:e!o 6 h!JSlilizado DO
entCirO de um policial militar; O Pxefeito vai fazer uma dtd•raçio
e a l<UDi.i!o 1mDiDa em tiro; Bala perlimL rosto de soldado; PM
cerca tJlO[IO e e:ncodtr.L fuzis AR-IS em quantidade.
DWue desse quadro e desse aviso, eu pedida àa autoridades
coostituídas que flZeSSeDl aJmprir a Constituiçio e aplicassem ao
Rio de Janeiro. se possiveL o que prevê o art. !36:
Art. !36. O Presidente da República pode, ouvidoo o Coo·
se!ho da Repúb!iea e o Coose!ho de Defesa Naciooal, dcaetar CS·
ta.do de defesa pam preservar cu prontamente restabelecer, em
locais IeStri1os e dctenninados. a ordem póblica ou a paz social
ameaçadas por grave e imiDente instabilidade ÍD:Stimcional ou atingidas por caJam;dades de grandes ptopoE'ÇÕC$ na natureza.
Isso é o que estamos tendo no Rio de Janeiro. Por isso, fica.
o apelO, da lribuna desta Casa, pua que o Presidcnle da ~blica
busque. cm acordo CQJD. o Govemador do Estado do Rio e cem as
autoridades constituídas, CllCOlllrar soluções que possam acabar

tados. (Pausa)
Aprovado.

Sed eu~ a clolibaoçio do Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Sob!e a
mesa.ltiQUerimc:mo que teri lido pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador Romeu Tum&.
Ê belo o tqUDllrl

REQUERIMENTO N" 366, DE 19!15
Sr. Presdal.IE,
Reque..,.""' """"'"<lo art. 173 do Regimento Interno do
Senado Feder&!. •
Otdcm do Dia. do ProjeiD de Lei da

DO....., ..

Câmam 0° 13. dr 1'N 1 a fun de que se complete seu processo de
votaçio.

Jou0lllco!3o
A propo:sJÇ.à..~ rm ft'fcrtnca. de autoria do, então, Deputado
Nélscm Jobun. bo' ~ dt E.su.do da. Justiça. tem poc escopo
('I ~ irpslativ.o das medidas provisórias
~ da ~llllçio Fcderal e dá outras providên-

regular a cdJçlo ~
~vistas oo

an..

cias.
ll::o.põe-_. a mdus..\.~
tar) na Ordem dl.1 r )]a

Ó;)

Pl.C D0 13. de 1991 (Complemen-

- a uma. ~ ~tn('! regiiil;Cntal. vez que, por força do
~ oo a:t. l ... l .,i.· i( r tt!IDICI110 lntemo, "nenhum projeto podeIi ficar sc*n a m.e... p..• m&J~: dr mn mês sem fJ.gUl'II' em Oidem
do Dia.. !-&)vo !*" - , . ...,...da pelo P!euário (art. 173, RI);
- a ÕJ.U. p..~ c .. -=-tn'a vai ao encontro da. diretriz
da nova Mea do ~ I-«Xta1 . . , IC:D.tido de desobstruir a pauta doe tDhol>oa do P>oaOno.
apreeiaçW de malirias pendeu·
tes em cco1w;?- dllt f . . . - • Ordem do Dia;
- a - . P"
• amvetUêueia de af~ das
prmogabns do PucW u~. bajl. vista o abarrctamemo do
Congreuo ~ por ~ poovislri&s, cootinnamente l'f.C-

"*'

ditadas. llt!DI que .__... _....... u

~

wmissõcs :o:üs-

tas pon apncuçAo - - d e mgêlleia e televim:ia, e do
mérito desau - . . . . px força de lei, 1 luz da Reso!u·
çion• J!89.ck>úq; wa:: ~
E misw ~ q~~e a proposição em questão veio ao
P!etWio pon .aoçio.- 31 elo ,_;rode 1995. Dio tendo oconi·
do de1iberaçio klbft a --~ p:liC' faha de "quorum". A decisio.
port.ant:o, te~ tau .asada .peau porque não havia número suficiente
pon deb"bonçio de proJ<IO de lei romplemontar. Nemoma dili·
g&cia foi~ ~ mnwq'm'~te. aprovada pelo Plenário.
Vale salie:nw que o pro.JI!'O em~ foi incluído na Ordem do Dia, em IUOOSSIVU oportunidades, par& diseussáo, desde
23 de maio de !99 !. A dueusslo foi enceaada em 4 de março de
1993, eslando, desde eutlo. a matm&, aguardando votaçio. adiada
duas vezes p<r trinta dias. e uma pa.m cumprimento de diligência.
Em 6 de dez<mbro de 1994 • preposição retomoU à cmlem do Dia,
Di<> lendo. Jesis!amm- !ogEado
mesma..
N1o se c:oncebe. pois, possa a vc<açio da matéria CODiiu:1ar
sendo procrastinada.. mosmenle em tazlo de sua antigüidade e impottiueia.

delibenr"""".
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Pelos argumentos aqui expeodidos. conf1amos na aquiescência dos nobtes Pares com o presente ~erimeDto.
Sala das Sessões, em 16 de ma:ço de 1995.- Ney Suassu-

Senador Esperidião Amin recebeu colaboração a esse respeito, na
fonna de emenda. do Senador Roberto Requião e também do Senador Roberto Freire. Mas vários Senadoms., dos mais divenos
na - Roberto Requiio - Pedro Sim.om - Bernardo Cabral - partidos. têm preocupação com respeito ao uso abusivo de mediRoberto Freire- Eduardo Sup&cy- Antônio Carlos Valadares das provisóriaS pelo EXeauivo.-- José Eduardo Dutr:a - Benedita da Silva - Júnia Marise 9 propósito, portanto, é regulamentar, disciplinando e, asAldem.ir Andrade- Esperidião Amin.
sim, fottaleccodo o Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (José Eduaroo Outra)- A l'=idên·
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) - Coocedo a
cia defere o requerimento e tomará as: providências necessárias à palaYr.l ao nobre Senador Esperidião AmiD.
·
inclusão do Projeto de Lc;i da Câmara o0 13. de 1991, complemenO SR. ESPERIDIAO AMJN (PPR-SC. Como Líder. Sem
tar. na Ordem do Dia da próxima quinta-feira, dia 23.
revisão do Orador) - Sr. Presidente, Sn: e Srs. S~. pelo
A Presidência escla.tece aos Srs. Senadores que o projeto que conheço do Regimento, esse :mquerimento, teDdo um número
coostará dos.avulsos da Ordem do Dia a partir de amaDbã.
mínimo, é deferido imediatamente. Eu o assinei por um dever de
O SR. EDUARDOSUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa- consciência e de coerência.
lavra pela Oidem.
Quero consultar a Mesa s:obie como podeáamos solicitar
O SR. PRESIDENTE (José Eduaroo Ilutra) - Coocedo a que fossem apensa.das iniciativas desta legislatma, que já existam.
palavra a V. Ex•.
a respeito da questão da medida provisória, mesmo que não teO SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela OEdem. Sem nham ainda sido apreciadas. E cx;plico por quê? Quero anexar ao
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a proposiçio em refemtcia, avulso a. ser distribuído a JXOPOSta -de emenda à Constituição que,
de autOria do então Deputado Nelson Jobim, boje Ministro da Jns- juntamente com mais de 40 outros Senadon::s. subsaevi. e que foi
tiça.. tem por escopo regular a edição e- o processo legislativo das aJrCSenlada .no dia 15 de fevereiro, ou seja. no exato e pttciso mo-.
mecfidas provisórias pm<ÍSias no art. 62 da Constiwição Federal e mem_o do ~cu;> desta_ sessão legislativa, e sobre a qual já falei
muitas vezes.
dá outras providências.
A inclusão dQ.PLC D0 13, de 1991, deve ser coosiderado:
Não custa nada relembrar que o objet:ivo_ dessa proposta de
1., Por imperativo regimental. vez que.- por fmça do dis- emenda constitucional é elevar de 30 para 60 dias o pxazo de viposto no art. 173 do Regimento Intemo, nenhum projeto poderá figência da medida provisória e Consideiar, à Semelhança do que
car sobr'e a mesa por mais de um mês: sem figumr na Ordem do acontece no meu Estado, que medida provisória nâO apieciada é
Dia, salvo para diligéncia aprovada pelo Plenário;
medida provisória rejeitada- não aprovou, :rejeitou -, como forma
20) Porque essa iniciativa vãi ao encontro das diretrizcs da de por oobro a algo que está oonsttangendo a todos nós.
nova Mesa do Senado Federal, no sentido de desobstruir a pauta
N"ao tenho dúvida, deve es_tar constrangendo o Presidente da
de trabalbos do Plenário com a aprocíação de matórias pendentes Repíblica. Duvido qÜe o cidadão. Fernando Henrique Cardoso não
esteja conliafeito cii:n a--situação de :recordista: 124 medidas proviem condições de figuzar na Üidem do Dia;
30) Por necessidade e conveniêocia. de aímnaçio das pm:ro- SÓJ:ii.S em 75 dias. Cento e vinte e quatro medidas provisórias edigativ.as do Poder Legislativo, haja vista o abanota.D::tento !lO Con- tadaS e Ieeditadas em dois meses e quinze dias de achninistração.
gresso Nacional, PJI' medidas provisórias contimlameme Não tenho dúvida de que Sua Excelência deve estar coostran_gido.
~tadas sem que sejam instaladas as compctcnles comissões
g quero dizer mais uma coisa: no seio do Govemo já exismistas - ou.,muitas vezes sem que elas possam funcionar em tem- tem pessoas, autoridades, Ministros, que querem também ~stringir
po bãbil- p:ua apreciação dos pressupostos cie urgCnc:ia e releviin- o uso de mecfidas provisérias. Sabem por quê? P<XqUe mecfida procia. e do mérito dessas medidas cautelares com força de lei, à luz visória s6 in~ssa a quem manda, que não é todo o Govemo, mas
da Resolução n• 1/89, do Cougresso NacionaL
uma parte.. geralmente a áica econômica, que edita e reedita incluA propÕiiçã.o em questão veio ao Plenário, para votação, sive medidas provisésias
questões sociais. Sobxe previdência,
em 31 de janeiro de 1995, não !elido OCOirido dehl>eraçio sobre a sem oovir as áreas ~vas. Um exemplo disso ficou deDlOil,So.
matéria por falta de quorum. A decisão restou adiada apenas por- Irado na Mecfida Provisóõa n•935.
que não havia número suficieme pam deb"beração de projeto de lei
Dentro do Govemo. até com burocracia que manda, essa
complementar, ainda que reoha havido motivos importautes-de na_- está como guer, edita medida provisória. reedita comO se fosse estureza jurídica no debate sobri o tema •. Nia foi requerida qualquer crever oficio e I3SCUDho, porque nem. apcesenta mais justifJCativa,
diligência e conseqUentemente aprovada pelo Plenário.
a exposição de motivos nemap~
O projeto em apreço foi iDcluído na Ordem do Dia. em suNaturalmente, a_ área que nio manda deve se sentir excluí·
cessivas oportnDidades, para discussão, desde 23 de maio de 1991. da. Como este é o ~ 4a luta em favor dos excluídos. tanro essa
A cfiscussão foi eilcetrada em04de março de 1993,estondo,desde parte do Governo, quanto nós, estamos excluídos do processo leentão, a matéria. aguardando volação, adiada duas vezes por trinta gislativo. porque o Congresso não legisla. Já concordei mais com
dias, e uma para cumprimento de diligência.
o Senador Pcd.ro ~imon .qUando dizia que não legisla potqUC não
Em 06 de nOv-Cmbro de 1994 a propoSIÇiO retomou à Or- quer. Nesses últimos trinta dias temos desejado legislar. w nio te-dem do Dia, não tendo a legislatura anterior logrado delibexar somos1 Temos, sim, mas ccutim.latcriJ. excluídos potque estamos
bre a mesma.
docidindo sobre matérias ilrelevantes.. _Estamos decidindo, aproEstava o Senador EsperiWio Amin rec:ordaDciO 8igumen10s vando textos im:lev:mtes na sua maioria.
que aqui foram colocados, inclusive acho que será ~te S.
O que é relevante o Govemo está fazendo, por isso ele está
Ex• lembrar fatos expostos pelo et1tio Senador José Paulo Bisol fazendo. P8I11 nós não é :relevante sequer decidir sobm a medida
sobre em que medida poderia esse assunto da ~gulamentação da provisória do Real! As medidas provisórias do Real continuam
- -- lramitação das medidas provisórias ser objetO de projeto de lei ou provis6rlas e~!
de emenda à Coustiblição Feder.ll
N""ao estou querendo dizer que a culpa é do Govemo. Estou
Avalio que, ao .se propor que se coloque esse projeto ua Or- pedindo para incluir na matéria que vai ser distnõufda aos Senadocheguemos a
dem do Dia. iremos aprofundar a discussão, uma vez que õ próprio res.ru.doo que houver de tramÍt.ação mc:.eóte,

som

pam-que
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um termo. Sr. Presidente!
Enc:em.ndo: desta cadeira. deste microfooe. no dia 23 de
maio de 1991. o Senador José Paulo Biso! fulmiDou a uamitlçllo

desse projerc! O Relator em o nobre Senador Pedro Simon. que
ocupava aquela tribuna muna tarde de quarta-feira. tn"buna de honm lotada. a OAB com uma zepresentação perfilada. ali. E quem ful-
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Femando Henrique Cardoso, o paladino da democracia, o defensor
das liberdades e dos direitos sociais do cidadão e do Congresso
NaciOnal, em dois meses e meio, editoo, como afmnou o nobre
Senador Esperidião Amin. 124 medídas provisórias. Ou seja. a
~continuar nesse passo, Sua Excelência editará uma média de 49
medidas provisórias por mês.
Oia, Sr. Presidente, estamos, então. diante de um fato que
está causando um constta.ngimenEO enorme entre Senadores e Deputados. A Folha de S. Paulo de hoje, na página 1-7, lr.lZ uma.
IIliUlChete_ que. a meu ver. ~ humilhante par.a o Poder Legislativo.
Diz assim: ''Limite ao uso de n::ledidas provisórias divide o Gover-

minou a ttamitação desse projeto foi o então Senador José Paulo
Bisol- não foi o Govemo -.alegando que o projeto de lei complementar pretendia restringir. :Rlformando a Coostituiçio.
Foi isso que fez com que esse projeto al6 boje ficasse esquecido. Não foi neDhuma vitória do Govemo. pelo contrário!
O SR. PRESIDENTE Qosé Eduardo Duna) - Informo ao no".
nobre Semdor que seu teD_?PO está esgotado.
Cm. há pessoas no govemo que entendem que o uso de meO SR. ESPERIDIAO AIIIIN- Não foi o Govemo. A Co- didas provisórias deve ser limitado; outras. porém. pensam que se
missão de Constituição. Justiça e Cidadania denotou o Governo, deve editar taotas medidas provisórias qUantaS sejam necessárias.
aprovando por 14 a 13 esse projeto.
E um desses assessores do governo que, a meu ver. não é nem poDesta fonna, Sr. Presidente, subscrevo pera que o assunto
lítico, pois não detém nenhl.DD. cargo eletivo, o Se<::retúio-Geral da
venha ao plenário. Mas V. Ex.. me pemrita que deixe bem claro o PresidCocia, é contra o entendimento do Ministro Nelson Jobim.
meu apelo: quero uma solnçio da Mesa para que a proposta de que defende restrições às medidas provisórias.
emenda à Constituição a que me referi, que deve ser a de número
Sr. Presidente,. esse é um assunto que. ao invés de ser discuum. e cutras que ocomtm_- que podem ser até melhores do que tido no âm~to do Governo, deveria ser.discutido aqui, pois a
aquela que ajudei a apresentar- venham anexas ao projeto.
questão diz respeito ao POOer Legislativo. E por essa razão que feTermino, assim. com uma questão de ontem: é possível que licito a liderança do PT que. em boa hora- junto com todos os que
a Mesa dcfn o apensamento. a anexação da Proposta de Emenda assinaram~ assumiu o compromisso de fazer com que o Regimenà Constituição o 0 1 e outras que eventualmente existam. par.t que to da Casa: seja cumprido e a Ordem do Dia restabelecida. a ftm de
os Senadmes possam ter um debate realmente produtivo, coosttu- que um projeto que já obteve aprovação da Câmara dos Deputados
tivo, junto com o Governo, e para tirar: DOS ~m dessa situação e de tOdas as Comissões dÕ Sen:â.do sé]a fmalmenié cqlocado em
de passividade, desse tenível tteorde, que foi a OCOII€ncia de 124 votação, porque esse procedimento restringe substancialmente a
edição de medidas provísórias.
medidas provisórias em 75 dias?
Muito obrigado pela tolenlncia. Sr. Presidente.
Sr. Presidente, o Constituinte de 88 foi sábio porque, ao
O SR. PRESIDENTE Qosé Eduardo Du1I3) - Informo ao mesmo tempo em que permitiu a: edição de medidas proviSárias,
Senador Esperidião AIÍlin que Dão é possível a tramitação con;mta insútuiu o art. 64. § Z>, que petmite ao Executivo exercer seu direido referido projeto com um projeto de emenda constitucional, visto de urgência na tramitação de proposições que mandar ao Conto que o projeto de lei complementar, que foi objeto do requerigm.So NaoíoDaL
mento, exige. para sua aprovação. maioria absoluta e votaçio em
Será. Sr. Presideme, que a criação de um cargo em comistumo único, e o projeto de emenda constitucional. de antoria de V. são é tão urgente e tão :relevante: que o Govemo Federal pm::isa
J3x8'. exige maioria. de três quintos e votação em dois tomos.
editar uma medida provisôria? Será que a adição de iodo ao sal é
O SR. ANTONIO CARLOS VALAJ)ARES - Sr. Presi· um assunto tão ~levante e tão urgente- depois de tantos anos que
dente. peço a palavn pela onlem.
existe em nossa ConstitUiçãO --que precísã sei" uülizada uma mediO SR. fRESIDENTE Qooé Edturdo Dutm) - coo.:.do a da provisória para regulaineotar essa questão?
palavra. a V. Ex•.
- -- Sr. Presidente, .ao terminar as minhas palavras. quero dizer
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (PFL-BA. que Dão s6 esse projeto de lei. que certamente será disrutido pelo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Ptcsicfeotc:, St's e Srs. Plenário. mas tambéoi toda$ as proposições. inclusive as de autoria
Senadores. fui um dos primeiros a subsa:ever o mp:rerime!lto que do nolm: Senador Robeno Requião e do Senador Esperídião
pede seja colocado na Onlelp do Día o projeto de leí oriuDdo da Amin. merecem a minha simpatia e o meu respeito. porque devolCâmara dos Deputados. oom tramitação legal -bém no Senado. vem o direito que temos.. que não está sendo ex.etcido em toda a
porque acho que o que está ém jogo, neste: instam.e,. são as pmro- sua plenitude, de ser legisladores. Afmal, para isso fomos eleiros.
gativas do Legislativo. O Poder Executivo e o Poder Judiciário.
DOCU!rfENTO A QUE SE REFERE O SR. AN·
pelo que entendo, jamais abriram mio de <p~alquer parcela do poT6NIO CARLOSVALADARESEM SEU PRONUNCIA·
der que detêm segundo a Coostituiçlo.
MENTO.Já o Poder Legislativo, poder politico por ex.,lência. que
representa o povo e a democracia, abre mão com facilidade do poFHC É CAMPEÃO NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS
der que o povo lhe delega. Prova disso é a medida proviséria. insO Presidente Fernando Hemique Cardoso jã editou (oo reetimto criado com a ímalidade de substituir o decreto-lei. que veio ditou) 124 medidas provisórias (MPs) em seus 75 dias de governo.
com voracidade tremenda. principalmente nos dois liltimos Gover- 1,65 por dia enquanto seu anlecessor manteve o ritmo de uma em
nos.
cada dois dias, totalizando SOS em todo o govemo.
Aqui. temos dados que já. cheganun até ao eouhecimento da
A visita do ministro da Justiça Netsoniobim. ao Congresso
impmnsa. O Correio Brazi6eose de hoje, na págim. 4, tmz uma serviu ontem para que os depurados manifes&assem sua insatisfaiofon:nac;ão ~ente: grave,. que demcmstm a. ânsia do Governo ção com as MPs.
em editar medidas provisórias. O GQvemo Samey, em 18 ~·
Revolta- O líder do PR.. na Câmata. Inocêncio de Oliveira
editou em m6dia 8 mcclicfas provis6rias por mês; o Govemo Col- (PE) chegru a fmnar que o Legislativo está ICVoltado com o golor, 10 por mês: o Goy~~o Ita~. qu~ editoo SOS medidas provi- verno.
s6rias, manteve uma Inédia de 16 medidas por mês; e o Governoo ministro. por- sua vez teelamou que o Coogresso não está
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cumprindo o J=rincípio regimental pelo qual fica estaóeiecido que
projeros do govemo têm qUe uamitar num prazo de 4S dias. No

ta as medidas provisórias.

omem. no Espaço Collllral da Câo:wa. for.un apresentadas várias propostas, como a criaÇio dC -lei complementar à Re0
solução o 1° , que trata das MPs, e a limitação do número de

çrlgem da

encontro de

reedições.

.

INFLAÇÃO DE MPS

Saroey 147 em 18 meses (8 por mês)
Collor 160 em dois anos e oito= (10 por mês)

Itamar SOS em2 anos e ttês meses (16 porm8s)
FemandoHenriquc 124em apenas7S días(l,6S perdia)
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente. poço a pa.-

.

Talvez fosse

ÍD.~sante ·que

eu dissesse algo que está na

mt4Ída pro,v.isóPà. uma vez que participei diretameme

4os uabalbos da Assembléia NacioDal Constituinte. O instio.uo da
medida prçwis6ria.. criado eaf silbstibJição ao decreto-lei, eta. bem
apropriado ao sistema_ parlamentarista. N"ao devemos esquecer que
a nossa ~w.íção, apesar da defmição presidencialista, quando
da votação do primeiro ~o «;l mesmo do plebiscito, continua uma
Constibliçio h~ com vários institutos própriôs do parlamentarismo. A =dida provisória é um deles. Vem do Diioilo Coostitucíonal italiano e tem nas .suas carac:teiisticas o .fato de sua Dão
~opo<U:r ge=~:<i que <\_i<óprlo ""!~do parlamenta-

nsmo-m~sde~puaogovemo.
Num regime presidencialista acontece o que estamos assislavr.a. como Líder.
tiDdo: esse absun:lo.. esse abuso e essa total iirelevância do Poder
O SR. PRESIDENTE (Josó Eduardo Outra) - o SC!Wior Legislativo pua legislar oo BrasiL
Roberto Freire já está inscrito pam falar como Lider pelo PPS: as, Talvez o exemplo JDais conspicÜo seja o do Plano Real, que
sim como o Senador Ronaldo Cunha Lima. em :nome da Liderança - é algo que ~ a ~ ~ Nação. As pelo menqs dez reedições
do PMDB.
da lliCdida provisória vêm fazendo can que o plano de estabilidaConcedo a palavm ao nobre Senador Rõberto .Fteire.
de. ele próprio, seja pmvisório.
.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Como Lfder. Pro.
Mas bá coisas ..WS gxa~es. E Dão se tiata apenas de um nú·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ~der.)- Sr.· Presi· mero.~~·~ ~-Gove~o. d:i~dido, como noticia a imprensa,
dente, sn e Srs. Senadores. pedi a palavra para fazer uma. mesmo .com um~~ que pretende rerupetar alguns dos seus
comunicação em relação a um of'JCio ene11minhgdo ao ~sidente poderes legislativos, estamos assistindo todo dia ao Govemo Ferda Câmar.a dos Depurados, subsaito por mim e. pelo Senador Penando Henrique 8IlUII.ciar, através de alguns de seus Ministros. nodto Simon, no qual solicitamos o desaiquivamenio de um projeto vas medidas provisórias.
de lei. do então Senador Itamar FI3D.co, que tratava do preenchi- ·
A~ onde sei há~ ~jeto prestes a ser enviado que espero
mento dos cargos de direção do Banco Centr.al. O projeto em refe- que não ~enha na (OIID.a de pledida provisória. O seu mérito é interência é oriUndo do Senado, aqui recebeu aprovação e foi rcssante: o Ministério da Educação ·eomeça a discutir mudanças
eocami.Dhado àquela Casa Legislativa.
.
para a viabilizaçio da avaliação da nessa universidade, a mellior
Naquela época..já havia sido evidenciado 0 v~ con- f~ _de ~ IJI?f~~onais de áreas específicas. Num priluio que são as diretorias do Banro Central e o sistema financeiro meno momento, o plano se 1imitar.i ã áreas vina.lladas fundamennaciooal. O Senador Itamar Franoo, entio, ar.gumentou e bem fun.talmc:ote ~ quesrões da saúde, da segurnnça e da libetdade:
damentou as razões que deveriam levar este Po:lcr a n:stringir, Modícina e Odontologia. Engenharia e Direito. Trata-se de algo
pelo menos no tempo, a designaçio de dimtmes pam o Banco importante que, em principio, conta com a miDba simpatia..
Cenir.ll oriundos do sistema fmanc:eiro,
~ cu pergunto: essa é uma matéria que tem que ser fesolEsse.projeto - como disse - foi aprovado aqui no Seuado. vida por =dida provisliria ou é algo que pode ensejar uma discusenviado à Câmaia e anexado a um projeto maior', que tratava da são? Aliás. a diswssio jã. está ocotreDdo. A UNE. numa posição
regulamentação do art. 192 da Constituição. e sistema [1Ilai1Ceiro equivocada. rea.cioii.ária mesmo, já se manifesta contrariamente.
nacional é um,9!Js aspectos daquele capibllo. Em. ftiD.çiiO da com:. Rei1ores levantam problemas. Onde fica a cidadania? Onde fica a
plexidade da matéria. foi arquivado também esse projeto.
sociedade? Onde fica. o controle de algo fnndamental para este
Estamos solicitaüdo o seu desarquivamento. pcrque Jllda País. que é a univ~ brasileira c os poilssionais. que forma?
mais atual do que teonos uma JX>Siçio em relação ao Banco Cczt:Então. essa discussão se'lá muito rica.
trai.
_ Lembtaria que o Govemo tem a possibilidade de fazer isso.
Nesses últimas dias. foi._publicada uma rçortagem na mvis- E.mba:a não esteja vendo as Lidecmças do Govemo aqui, gostaria
ta Veja,. um artigo do jomalista Hélio Gaspm. e a evidEncia pom de falar. pua. que o Govemo tome conhecimento. talvez por intertodos é que o Banco Centml louge de ser um baDco do Estado
médio da sua assessoria. de que ele dispõe de outro inst:nuneDI:o e
brasileiro. é nmito mais uma ante-sala dos iÕtcresscs do sJstema fi- Dio precisa usar a. medida provisória pua agil.iza.r algumas maténanceiro privado brasileiro. Isso ..tt evideuciado, infeliz oo feliz· rias que ~eim disrutir. Isso pode ser viabiliudo pelo pedido de
mente, porque, no momento em que se disaltc fanfo a questão da urgência de projeto de lei previsto na ConstibliçãO: qtie tem uma
autonomia do Banco Central. é uma boa oportunidade de arualisar tramitação milito ágil. rápida. mas que enseja discussão antes da
o fato com melhores olhos.
sua entmda. em vigência.
O Deputado Augusto Carvalho, do nosso Partido, tem um
Gostaria até de lembrar uma experiência mi.oha. quando na
projeto idêntico tramitando na Câmara dos DepJ.tados:. Preferimos Liderança do Govemo. Fazendo os cálculos do que conseguimos
o pedido de desarquivamem:o. exatamentc p:mque agiliz.aimlOS a aprovar na Câmaia dos Deputados - e o Governo Itamar Franco
regulamentação da matéria. uma vez que esse projeto já foí apro- editou também muitas medidas provisórias - verifico que talvez
vado nesta Casa. Invertemos, assim. um pouco as pOsições.. A CA- tenhamos aprovado mais JXOjetos de lei. em regime de urgência.
mam dos Deputados 6 Casa revisora nesse caso.
do que medidas provis6rias. As medidas provisórias geram,. no
Também gostaria de demon.strar uma pmocupação. preocu- próprio Poder, uma certa ~-A discussão inereutc à tramitação
pação que todos aqui demonstraram na disa1ssão aillCzioc, :sobre a do projeto de lei faculta ao próprio Gove:mo saber se o que propõe
questão das medidas provis6ria.S.. Nós também somos signatários - ·é o mais CC~rmo. ou não. As reedições sucessivas tranqüilizam o
da solicitação de urgência na aJnciãção de um prOjeto- de Tei do Congresso. quando tem uma maioria mais amad'a, enquanto o proDepltado Nelson Jobim. hoje Ministro da Justiça. que :reglllamen- jeto. ccm.o nãO está em vigência e não pode ser reeditado~ exige
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discussão e decisão.
Acho que seria inten::ssante levumos ao Ministro da Educação a nossa opinião de que esse assunto Dio tem~ embora
seja relevaDte,. e que essa mat6:ia poderia 5e1' melhor discutida, obtendo-se uma coutribuição maior do Coo~ se viesse em termos de projeto de lei. com agilidade, aos termoc coaslimcioaais.
Essa lmDilaçio tãcilila o relaciooameuiD do Poder Executivo com o Poder Legislativo, euqullllo nlo aprovamos uma resadamelllaÇk> ~ a modida provis{oU ou, quem aabe. sua eatinçio e
a criação de ootro insbumcnto cem IIIJilo melholes dispositivc..
Em o que tiDba a di=, Sr. Plesidezlle.
O SR. JADER BARBALHO- Sr.Plaidente. peço a poJa.
""'·de liCOl'<lo com o art. 14.ltem vn. do Regimento !Diemo.
O SR. PRESIDENTE (Joat EAluarclo Outra)- V. Ex• tem a
palavra.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pua uma coymmkaçio inadiiveL Sem teVisio do orador.) - Sr. Pmideote,
gostaria de participar do debouc ~a queslio du modidu provi·
sódas.
Quero informar l Casa que Di<> subscrevi o ••qnerDnento do
Uder do PI'. que, preoc:upodo com aa queatõel l
medida provisória. quer ver o projeto- da
de 11110ria do amai Ministro da Justiça. Deputado Nolsoo Jobim, om çmciação "" O!dcm do Dia.
E não o fiz. Sr. Presidente, em primeiro lugar porque ccmidero que não cabe lei compleme:o.tar a eae düpositivo. E o JrOieto
é um projeto de lei. Nio cabe. T<"'icamento 6 illadoquado. O dispositivo relativo à medida provis{oU 6 mfD.OlJ'pli<:ativo, indopende. no meu entendimento, do le~ canpleua1tlr. No
máximo. cabe Uma emenda complc:menlar que eiolva acreaccu.lm'
mais dados à queslio .da proceSS'•all".ic:a ou do pazo da medida

il"'""

amara.

provisória.
Portanto. o projero do ilusae Ministro da Justiça, .., """
enteodimento, 10m um pecado de oCsom: o de 1en1ar regular um
dispositivo CODStilucicml que. no meu mltfmdimento.' lUto- apücl.vel.

maio<-·

Niosubsc:evi- e quero deixar isso ..... claro .. DObro SouadorEduudo Suplicy, por quem !Cllho o
admilação - em nzão de entender que Di<> c:ol""'nrf com o Sawlo o
com o eoog,..so NaciooaJ a ÇIOCiaçlo dessa martria.
No meu etll:encJimmto, o legislldor' COIIItitnimo foi c1ao
qomMio ~beleceu ccmo iDstmme:nto de ex: i .mt]jdtde • uti&
zação da medida provisória. E deixou aiDda maio claro que. ulltapassado ou superado o pazo de 30 cliu. caberia 1lni<a o
cxclusiva.meDte ao Coogresso Nacioatl tom1r u ~ de
uatu=a legislaliva pom oopsubola!>ciar u moclidas adoladu ..,
periodo da vige.cia da modida ~Claro, iDclulivo uo"""
enteudimeuiD- o Coogtosso foi pon!lÍÜII-, que 6 illcabivol
c:oosliluCÍODa)moDI:e a mediçio da medida provio6àa.
Qu.oc1o o lep!adcr COilSlibüDte - - que. u!lnpasado o pr.lZO de 30 diu, o Cougresao Nacioml u provid6ucias relativas a coosubslmc:iar oo aiDa pntieadoa .., p<doclo de

aceitou as ponderações n::lativas à questão das. medidas provisórias. mãs também fez um alerta de que o Congresso não estaria
c:umpriDdo os pnt:lOii. fundamentalmente a Câmara dos Depurados,
em relaçio aos projetas de urgência.
Outros Sen.adore$ ji tivetam oportunidade de tecer consicJe..

Quaoc1o o Pres!Cieul<: quiser urgéucia pua um projeto, obviamente Sua ~ceiéDoa pxler.i solicitar que seja apreciado em
4S dias. a começar peb. ~se bcuver emenda no Senado,
mais 10 dias.. Creao que:. ao tDCSmo tempo em que eswnos a coraçi!es.

tardo Executivo que este c:an~ e entenda o que o LegislaM
dor Calstib.línte de 19&8 escn:veu a respeito de medida' provisória,
~ fal&ando o Lcp1Mrvo reJU!ar a 'T!\mitação dos projetas em regime de urg6ocia.
Ao c:bepr a esta Cas.a.. ouvi que a Câmara sempre retarda o
envío de de~ ~ Alguns Senadores afliiil3r.!m que,
relativo à -mat.éna deuan.l, o Secado recebeu o projeto faltando
poucos dias pua o eaccuwtto do prazo. pmque er.t. obrigatório,
pela Coostituiçio. 1« "~ um mo aDtes d.as eleições.
O SR. PR.ESIDE..''(J~ (J~ Eduardo Dutra. Fazendo soar
a c:ampai!lba.) - s.en.dar Jadtr Batbalbo, inforino a V. Ex• que o
sou tempo eSii ..,.....;u. .
O SR.JAD!.R l.t.RIIALHO- Estou a eucemr, Sr. Presi·

deute.
Cn:)o ~ w lll f-o~odaml::u..\ que o Executivo entenda o texto

da.CoostStu.ça.. e-m

Entllo, Dio me parece que soja uma lei caDplemeu1ar quo
irá ser o rem6dio pom fioar as medida JII'OVÍIÓiiU.

Sr. Presidente, om adeuclo la ~ que jl. fcnm
aqui expostas. relativas ao p;ojeiO de ~ - c ~ 6 o caminho qoe o Exccutivo deve ter- devo dizer ao 9cDido ql!C. oatem.
numa convena entre o Pn:sidec.lc da Repiblica o a1gwu Sealdores. da qual tive o ~gio de porticipor, Sua Excdeucia nio s6

.

n-1.1.~ · .t

a::xrlida provisória e que n Congresso

também eD.IC'Dt:k r a~ que deve rumprir os seus deverem
em relaçlo aos rr~r"' • nr. l'!'pmc" de urgência. Aí. sim. ExecutiVo

eLcgislalivo estario.1 "'.,.u.ndo • Constituição.
Pcxtauo. ~ dr-a.• c 1aro que não subscrevi o requerimeur.o do Stnaó.Y 1- ..S.artk' ~pbc'y não porque não tenha apreço
pelo tnb&1ho qut ~ ~ .s a I"N..L\.l~ b.i muito tempo nesta Casa; muito
pelo CCCDino.. S 1 sa wom a mmb.l ad:miração. mas creio que ocaminho de se c.nkx c rm r-uta uma lei para regular dispositivo
auto:.apbc*vcl &i ( ·~tJnl..__.., f-edem! não é o melhor caminho
pca o~ "- •--.J ~os poderes que lhe foram
C"Yll"'dijc- FC' .. C..-.sttu~Çà."\
Era o qw t1Jiba a durr Sr. Pft:sidente. Muito obrigado.
O SR. PRL~ <Jooé Eduardo Dutta) - Concedo a
pWvta 10 Seao<b J..,.,.Jo;o C\uila Lima, que dispõe de 20 minU·
IDS.
O SR. RON.u.DO Cl"''HA LIMA (PMDB-PB. Pela or·
de:m. Sem~ <k"l ~ ) - Sr. Praidente, SOe Srs. Seoadores. com o · r
. ., dlr 27 Srs. ~s. necessário à
fOilDLI.laçio dr pmp.-.... dto eawbda • Constituição. estou CD.caminhmdo l Caaa. I'"" - - " ' · pmposta de emeuda que estabele·
ce n::laçio ~ a ~ • a menor remmcração entre os
:servidora de 1CJd,c-. oa Podaa.. ac=- seguintes te:c:nos:
""A L: IMo, 01

n.i.::tplo&

E.aado5. o Distrito Federal e os Mu-

rt~-.rio, pai"

k1 complementar, os J.iniites de re- -

l%IUIXnÇia ôr K!Ut. servidotes. inchlídos os membros

dos Po:ittes, das autar~nas.. fundações. empresas públicu e ~ de ccooomia mista. observado como limilo m&.umo. a quaJquer tíwlo. a valor de 40 vezes o
sa!irio mimmo. obodocMio o disposto uo art. 169.

30 dias.
Qual é a couseqil&lc:ia legislativa ap6o oa 30 diu? O aro
coosubsranc:iaDdo as medida ap6codas ou IOmadas dwm"' .,..

periodo.
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._A_ftxaÇio de veoci.mentos dos servidce:s públicos e membroa doa Pode=. após a promulgação da CoDStituição Federal vigente. 111scitw. delmes nos diversos segmentos da sociedade

bnsi1eiia.

!Dicialmente, a dísalssão cingiu-se aos conceitos jurídicos e
vm'r<icos. e DeSte na:te considenmtm-se as cbltrinas e julgados
realizados sob • 6gide da ordemjutidica anlorior. .
Em alguns dispositivos, como uo pmendido à alteração. a
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Carta refere-se à expressão "remunexação". havida C.Omo o montante global percebido por servidor, incluídas wnbém as vantagens de cazáter pessoal e as relativas ao local e à natureza do

trabalho. Mesmo assim. pam efeito de limite, como detemtina o
art. 17 do ADCT ele o art. 169 do texto peJ]]Wlenle, a jurisprudência modema considerou por excluir io casu as vantagens pessoaís~
como já citadas, e assim permaneceu a cm:lem anterior. mantendo
alguns servidores Ietribuição superior às efetivamente percebidas
pelas remunerações considetada.s Iimítes máximos no âmbito dos

Poderes. A manifestação judicial foi precisa na ADIN 14-4 no
STF. in verbis:
EMENT. ~ Ação diieta de incoJJStitucionalidade
proposta pela A!. eiação dos Magistmdos BiaS:ileiros.
O parágrafo do art. '}.O da Lei Feder.d n° 7 .721. de 6 de
janeiro de 1989, quando limita o$ vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal- computados os
adicionais por tempo de serviço - à remuneração máxima vigente no Poder Executivo, vulnera. o art. 39. § 1°,

zo

ia fine, da Constituição, que sujeita a -tal limite apenas

os vencimentos, excluidas as__ vantagens pessoais. Compatibilidade do conceito de vencimentos estabeJeciOO na
Lei Complementar n° 35/79 e em ootros artigos da Lei

Maior com a exegese do aludido dispositivo conStitucional.
.
A conceituação tentou diferenciar conceitos como venci-·
mento (singular), vencimentos (plw:al) e remnne13Ção. A primeira
defmiu-se como o valor básico fiXado em Ieii pam determinada categc:ria funcionaL A segunda como o vencimento básico acrescido
de vantagens da cam:iia; e a terceira cOmO todo o dispêndio com
servidor, embora excbúdas as vantagens pessoais. Com efeito, os
limites máximos diferenciam-se nos Poderes, à medida em que o
valor em espécie percebido por Ministro nO STF, Congl'eSSistas e
Ministros de Estado, não guardavâm :relação de equivalência em
valores absolutos. Podendo, dada a interpretação dominante, um
servidor no Poder Judiciário~ em situação de igualdade com outros
dos Podett:s-Legisla.tivo e Executivo. ou vice-e-velsa. perceber~

muneração a maior. mesmo oOCdecendo as limitações e os redutores constiwcionais. Esta diferença entn:: as limites imposstbilitoo
até então a execilção da ísonomia proposta no § 1° do art. 39~
O Sr. Ademir ~drade- V. &• permite-me um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com muito prazer,
nobre Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademir Andrade- Senador Ronaldo Omha Lima.
quero congratular-me com v.t Ex· pela excelente proposta que
apresenra a esta Casa. V. Ex• tem muita 12ÜO. O que acontece neste nosso País parece realmenlé ~táVeL SctVidoles públicos
no Btasil ganham. em detetminados momentos. trezentas vezes
mais do que outro servidor público. Existem funcionários públicos
na nossa Pátria que ganham trezentos salários-iaínioios. E inaCRlditáve! que o trabalho de um homem possa valer trezentas vezes o
trabalho de outro homem. A emenda. constitucional de V. Ex•. com
certeza, far.i com que o salário mínimo venha a ser digno. Lembro
que, nos países desenvolvidos do Primeiro Mundo. da Europa,
essa difexença-jãmaís é sUperiCX"·a dez. Na .Frai:tça. o ·ritaior salário
é nove vezes o menõr. na Suíça. é três vezes-. V. Ex• está pedindo
que v maiorrepresentequan:nta. vezes o menor. Veja que já é uma
concessão. Quero Iembtar ainda que. quando elaboramos a Constituição brasileira nesta Coisa, apresentei uma propoSta bem semelhante à de V. Ex•. só que eu propunha trinta vezes maior. Essa
minha proposta foi para a Comissão de Sisterilatiza.Ça-0, da qual eu
fazia parte. conlposta <le 93 Constituíntes. Desses. consegUí3penas
vinte e sete vo~ favoráveis. Espero que o momento seja ootro e
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que a visão dos Parlamentares do Congresso, Senadores e Dep.Itados. esteja mais perto da nossa JUlidade e da situação de sofriJ:]J.CD10 e de miséria do trabaibador_btasileiiD. Desejo também que
o projeto de emenda constitucional que V. Ex• apresenta possa ser
aprov~ e que. com isso, o salãrio mínimo passe a ser digno.lsso
não signifiCa que os salários iriam abaixar. mas sim que o salário
mínimo aumentaria. Porta.nt.o, meus pambéns e con1e. de antemão.

com ~ o apoio e empenho DO$SO no_ Senado e 4os Deputados
Federais do meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro, na C'âmaia àos l)eputados. Era esse o aparte que desejava dar a V. Ex•.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Agradeço a V. Ex•.
Senador Ademir Aixhade. não apenas a manifestação que ora faz,
mas também a subscrição que fez quando lhe apresentei essa proposta de ~for:ma do Texto ConstitucionaL
Na oportunidade, V. Ex• já aduzia esses argumentos que
agem renova, da ~nidade. da oecessidade imperiosa de se

modificar o Texto Constitucional para o estabelecimento dessa ~
lação en1Ie a maior e a menor remuneração, evitando as distcrções,
as desigualdades e as distâncias enoimes que aumentam cada clia
em ~laçào a esses fatos.
Tem razio V. Ex• quando diz que, evidentemente, não vamos buscar reduzir os salários altos, mas auJIJentar, elevar os salários baix~. Para que se possa aumentar a remuneração que hoje
está no teto_ maior. teremos que modificar basicamente a pirâmide
com. o salário- mínimõ acrescido. Hoje. com valor fiXado. a distância é muito grande en~ a maior e a menor remunernção. Posso dizer a V. Ex• e à _Casa que, ao inspirar-me pua fazer essa
propositura. eu a fiZ com base na experiência. na vivência que tive
com.o Governador do meu Estado, quando encaminbei à Assembléia Legislativa da Par.Uba lei complem.emar. aprovada per aquela Casa. estabelecendo essa relação, implantada no início do meu
govemo, e que conseguimos implementá-la, cumpri-la e Iealizá-la.
• Agradeço o aparte de V. Ex•.
Não deve causar espanlDS a relação de valores estabelecida,
potqUe o salário m.íniinO no Brasil ainda carece-de uma Yalociza.ção qu«!. traduza a~ produtividade do trabalhador. e até mesmo a
norma de natUieza constitucional Se na_Europa há uma ~laçâo de
valor de no máXimo vinte vezes, é porqoe o salário menor tem um
valor bem mais adequado. Em :resumo, nesta proposta, a pretensão
inicial é propor a valorização do salário mínimo btasileiro.
Do ponto de vista da imprensa. notadamente após a ultima
fuação das remun~ dos Congr=iSias, a opiriião JR<iominante ~lacionou os valores e esta vontade política do Legislativo
com a aprovação dO salário n:ú.oimo.
Como a ~muneraÇão do Deputado Estadual já obedece ao
disciplinamento constilllcional constante na Emenda n° 1. de 1992,
deixa-se ã capacidade de dispêndio <>rçamentário de cada Estado a
fuação do seu limíte.
O argumento de sentido prático que inibe a exeruçio da
isonomia. não pode prosperar sem prejlfzo da gai3lltia fimdamental de que todos são iguais petanle a lei conforme o art. 5°. O disposto no art. 39 soa apenas como ênfase àquele dispositivo.
tomando-o preciso para a administração pública. ~ao se pode discriminar, sequer na lei. sob pena de inconstitucionalidade, siruaçõc:-s que apresentem equivalência. A isonomia. a partir de sua
defm.ição etimológica. é o-estabelecimento de um principio universal onde se pretende a mesma - iso - mg:Ia - nomia pam casos
análogas. Ou, usando a pregação de ordem fllosófica., seria tratar
igualmente iguais e desigualmente desiguais.
Fixar os limites com base no salário mínimo E iima pr.itica
comum e já toma despicienda uma lei que relacione a maior e a
meoorremuÍleração, como se refere aru:almente a Constituição.
Com essas considerações, Sr. Presidente, sn e Sts. Sena-
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dores, aguardo a tramitação. nesta Casa. dessa propositura e que
comecemos a reduzir as desigualdades. pelo menos em termos de
nmmneração. entre servidores e membros de todos os Poderes.
Muito obrigado.

Durame o discurso do Sr. Ronaldo Cunha Lima,
o Sr. José Eduardo Duzra, Suplente, deixa a catkira da
p~sidência~ que é ocupada. pelo Sr. Júlio Cainpos, 2"
Vice-Pruidenu.
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men:ado fosse infCI'Dl3do sobre as mudanças.
Apesar de todo aquele tmemolo da semana passada. o Banco Centra.4 em sua nota oficial divulgada nos jamais do dia 15 de
março, limita-se a fazer referEncia ao credenciameat:o ou ~
denciamenlo de iDstituições dealen na átoa de câmbio.
Apesar de o Pmsidente do Banco Central leNIOS dito, na
audiência do dia 08 de março de 1995, que daria o ret<X"IIO da nossa representação da maneíi:a mais expedita passivei e apesar também de tennos tenlado contato telefõnico diversas vezes com S.
E~. não obtivemos qualquer tcSpOSta por parte do Sr. Pérsio Arida.. Assim. não tivemos outra altemativa a nio ser a de bater às
portas do MiDislério Público. E, em 13 de maxço de 1995, a_...,
tamos representação assinada po< mim e pelo Deputado Jaques
Wagoer, Uder do PI" na Cámara Fedel>l. com o seguinte teor.
--19.a) a instauraçio de investigação destinada a apuru a
pn\úca do ato de improbidade ~isto no supeaeúado art. 11 da
Lei n° 8A29~ de 1992. e, confllllli.Ddo--sc o denunciado vazamento
de infonnações, a rcsponsabilizaçio lldmini>ttatíva e c:rim;na1 dos
eventuais responsáveis, pua o que, desde já.. requer-se a iolimaçio
do Presideme e do Diretor de Assuntos lntemacionais do Banco
Cenual, n=seectivamente ~io Arida e Gustavo Franco, a comparecerem perante o Ministério Público e fomecerem as explicações
necessárias ao esclarecimento dos falos om alegados;
19. b) seja delerminada a IOa!ização de audi1oria sobre as
operações cambiais e na Bolsa Mercantil e de Fumros reaJizadas,
dur.mte o periodo de 26 de fevereiro a 10 de março de 1995, que
possam ter implicado enriquecimento ilícito po.m as instiblições financeiras envolvidas;-"
Esperamos que o MUllstmo Público tome as providencias

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Encemtdo o peri<>do dos Udctes partidários, o proximo orador da sessão de boje
sem o Senador José Eduardo Dutta. do Eslado de Setgipe, que dispõe de trinta minutos para encenar seu JrODUDclamento, pois terew
mos de apurnr a eleição para Conogedo< e Conogedores
substitutos da Casa.
O SR. JOSJ!: EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem rcvislo do orador.)- Sr. Presidente, sn e
Sr.o. Senadoies, jt viroo moda no nosso País o fato de todas as ve~
zes em que há uma mudança de ordem econômica, quando surge
um novo pacote ou acoDlcce haver qualquer modifiCação na política cambial. suigir na imprensa. com maior ou menor intensidade,
infoanações, notícias, boatos de que teria havido vazamento de infonnações privilegiadas. favo=endo esta ou aquela instituição fi.
nancc:ira.. Dizem até que a maior ou menor intensidade com que
esses comentários surgem é docon:entc da maior ou menor socialização dessas infoanações privilegiadas. Qler dizer, a 16gica per·
versa do mercado raciocina que se houver uma socialliação das
infonnações privilegiadas que pemúta a todo mundo gai>bar, não
há problemos de ilegalidade. Só que esse "uxlomundo" não é asociedade. Dão é o povo brasileiro, nio são os tr.lba.lbadores. mas as cabíveis.
·
instituições fmance~ que, mais uma vez. gaobam diDbeiro com a
Para concluir, Sr. Presideme,. queremos 11:gistrar que aquela
especulação.
moda a que DOS referimos no início do proiiiJnCiamenlo- o vUJlDessa vez nio foi difereDI.e. Logo que o Govemo ammciou m~o de infOIDlaÇÕeS privilegiadas- deve-se. entie outras coisas,
a implantação da chamada banda do piOÇO dólar, no dia 8 de mar- il U3dicional impunidade com que essas questões são lraladas,
ço de 1995, o Deputado Federal e ex-Míllistro Delfim Nctto, dou cano tambétu ao rato de que a legislação bnsi!eira não dispõe dos
uma entrevista ao Correio Brazilieose a.fimlando que as mesmas instrumentos necessários eficazes para que sejam apmadas as Íl:repessoas de. sempre tivenun conbecimento antecipado do fato. Isto gularidades e pmidos exemplannente os responsáveis.
é um absurdo.. O Deputado Delfi.ID. Netto. inclusive, fez uma proFaço ainda referência a fato já menCionado pelo Senador
vocação. dizendo que se fosse do PI" infounaria os """""'das pessoas.
Roberto FreD:e so1xC a existência da simbiose maceitável entre diNão cabia a nós, natunlmcnte, scmos pautados pelas de- rigentes de instiblições fmanceir.u públicas e privadas, que oc:one
ciamções do Deputado Delím Neuo. Enu.tanto, naquela ocasiio, por não teanos aqui uma legis!Bçllo semclbante à dos Estados Uniem função dessas d.eclazações. eu. j:mtamcnte com o Líder do meu dos,. que impõe uma.qu.arent.ena de cinco anos a oa1pantes desses
Partido na CâmaD. dos Deputados, Deputado Jaques Wagner. Í1210mos uma ~junto ao Banco Ctttnl~ por enteod.ctmos
São falOS que metecem a ~ desta Casa DO sentido de
que, de acotdo com a Lei n! 4.595, de 31 de de>zmbro de 1964. que venhamos aperfeiçoar a legislação btasilelr.o, pOill que possaincumbe ao Banco Cental. cm seus incisos
V. atuar no senti· mos, inclusive,. no futuro, em novos casos de p1aDos ccon8micos.
do de garantir o funci<XJami,.,to regular do m=ado cambial, da impedir que haja a repetição de situações que provocam o net"Voestabilidade relativa das casas de câmbio, e ex.CICCI' pet:maDente vi· sismo no mcacado, a imtabilidade e, cooseqúeo.tcmcnte, prejuízos
gi1ância DOS mercados íu:umceiros de capiWs. Fizemos uma tqXe- -à Nação btasileira.
sentação junto ao "Banoo Central, que e~gamos. em mãos ao
O Sr. Eduardo Supic:y- Pemlite V. Ex• um aparte. SenaPzesidente Pérsio Arida, tambétu no dia 08 de maxço, propoudo, dor José Eduardo Dutta?
entre outras coisas, que se ÍIZtsse um inquérito no âmbito do Ban·
O SR. JOSJ!: EDUARDO OUTRA- Ouço V. Ea', Senaco para apurar se realmenle tillha bavido infOtlllayÕ<S privilegia· dor Eduardo Suplicy.
das. e propondo também que se fiZCSSC uma audit.oria sobre as
O Sr. Eduardo Sup6cy - Senador José Eduardo Dutm, é
opetações cambiais realizadas durante o periodo de 26 de feverei- importante que o CongreSso Naciond se debruce sobre a questão
ro alO de março de !995.
mencionada por V. Ex* da simbiose entre pessoas que cm. ocupam
Depois disso. a i..n:qxensa continuou a noticiar com insistên· postos relevantes nas instituições fmanceiras oficiais oo. cargOs de
cia que teria OCOirido um vazaJllellto dessas iDfOI"lllaÇÕeS.. através Ministros. s~tários &eattivos, eDfim. postos chaves nos Mide diversos écgãos. Clll:rC eles o Jorual do Brasil e a revista Veja. nistérios responsáveis pela política econômica e depois vão para
O peóprio Presidente da ANDIMA- A~ Nacioual das !DS- iDstituiçiles financeiras privadas, provocando um !luxo de infor·
útuições de Mett:ado Aberto - José Carlos Oliveira. declarou ao mações e iDfluêDcias tuútuas. Isso, realmettle, precisaria ser meCorr<io Braziliense,.no dia 09 de maxço de 1995. que dois ban- lhor coosiderado e ser objeto de legislação, como ocorre em-outros
cos iniciaiam o dia comprando dólar pesadamente, antes que o

me
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países, a exemplo dos Estados Unidos e acredito em diVersos países da Europa. Essa matéria, inclusive, foi objeto de proposição do
então Senadcx Itamar Franco. aprovada no Senado Federal e ainda
em 1:J;'aaÜtação na Câmara dos Deputados. Em diversas- ocasiões na
Legislatura passada, oo seja. dur.mte o tempo em que era Presidente da. República o Sr. Femando Collor de Mello e, posleriOimenle.
o Sr. Itamar Franco, o assunto foi levantado nas diversas vezes em
que foram designados Díretorcs do Banco Centtal pessoas vindas
de instituições fmanceítas privadas. CteiO Que é o momento, à luz
dos fatos trazidos por V. Exa. de o Congresso Naciaoal melbor
examinar o projeto do Senado< Itamar Fmnco, que pode perfCÍIJlmente ser aperfeiçoado, levando-se em conta a experiência desses
anos todos. Çada vez que se indicava alguma pessoa que vinha de
instituição fm.anC:eira privada para ocupar postoS-ligados .l área
econômica, havia quem levamasse objeções àquele projeto na forma apresentada pelo Senador Itamar Fr.mco. Mas. obviamente, o
sentido do projeto é justamente evitar que haja a possibilidade de
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to da safra de grãos está distante da sua fase de pico. As frotas não
aesceram suficienterlieote porque é mau negócio ~ntar as estradas com o aumento dos preços dos reparos mecânicos. Com a
oferta tcduzida de caminhões, a tendência é de que dísparem os
preços dos fretes. A indexação dos custos de transporte reduzirá a

capacidade de competição no mercado ex temo. No mercado interno, o consumidor fmal pagará a coo la. E a estabilidade do Real pcdqá comprometer-se., em função do peso específico dos produtos
agrícolas na cesta básica e na formação fmal dos preços que me-

dem a inflação.
Particularizando as Jli1'0CUP"ÇÕ<S do Estado de Goiás e dos
outros Estados do Centro-Oeste. é importanr.e alertar para os perigos de uma grande frustração. Na última década, grnças à evolução da tecnologia no setor agrícola, nossa região ex.:perimentou um
gmnde salto, e os agricultmcs goiaoos gaRDlem. uma posição privilegiada par.l o Estado nas estatísticas da produção nacional de

grãos. Esse surto s6 será mantido se tivermos preços competitivos
um aproveitamento considerado indevido por pessoas que tiveram para o mercado. Para isso, é indispensável que a área de tnmspora oportunidade de conhecer tão de perto o funciooamento du detes cumpra a sua parte eniie .a produção e o consumo. As chuvas
cisões no âmb~ do Governo e. sobretudo. no âmbito do próprio --danifiC3r.lm dramaticamente trechos importantes da BR-364, que
Banco Centtal. E muito importante que V. Ex• esteja levantando liga Jataí ao. Mato Grosso; da BR-153. que liga o Estado à região
este assunto.
Norte, passando por Tocantis~ e da BR-060, que vem de Minas,
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Agradeço o apar- passa por Brasília e Goiás e segue para o Oeste. Sáo vias que le·
te de V. Ex.• e reafumo que espero que esta Casa e o Congresso vam. a riqueza e garantem a alimentaçio de milhões de brasileiros.
Nacional se debrucem sobre essa matéríã com a .iinpOrtância que
Há uma Verdade óbvia que não temos o cfucito de ignorar.
lhe é devida.
Investir na infi:aestrutuia é investir na estabilidade da economia.
Era o que ti.nba a dízer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estiadas melhores são sinônimo de ciiculação livre, de perecíveis
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-COna.do apalavta chegando ao destino oo tempo certo. de. redução do consumo de
ao nobre Senador Mauro Miranda.
combustíveis. de alívio de tensões dos motoristas, de elim.inação
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o se- de acidentes e de engarrafamentos, de bar.Jteamento de custos e de
guinte discurso. Sem JCVíSão do otador.) --sr. Presidente. sn. e el.iminação dos prej.tízos para os grandes frotistas que gar.mtem o
SIS. Senadores, há um iDdisfarçável quadro de crise no setor rodo- fluxo das mercadorias entre a produção e os terminais dos men::aviário de cargas do País. Considero dever do Congresso pen:utir dos .interno e ex.temo. Neste caso dos ~ransportes, senho~s. não bá
os dramas e os impasses de setoR:s vitais da economía brasileiia. espaÇo paza a insensibilidade.
pois há muitos cJue sofrem lá fora à eSpera de decisões que podeSão esla5 as razões. mesmo txatada.s superficialmente, que
mos exigir dos govemanles. O setor de traosportes. que não pode justific:!Ul a minha decisio de encaminhar à Comissão ~ Infraesparar, para z:tão parnr o pais. tem sido um dos mais sacrificados nas trutur.t um pedido de convocação do Ministro Odacir Klein. Conúltimas décadas, quer na sua expansão. quer-na aOertura. de novas sidero até a póssibiiWade de que o nosso colega de Congresso
opções modais; quer na conservação e na Irielhoriã dã iiiftaesttutu- possa uaz.er notícias a.nDnadora.s.. rrao lhe faltam as car.u::teristicas
xa pré-existente~- Estaremos COJldenados aos ~ se Dão houver _do hOine!Jl público sério~ que trnta com seriedade as coisas sérias.
neste país. cool gm1de urgência, rima noVã atituCe-dis autoridades -Nem camce o seu pedil. político daquelas qualidades de caráter
de planejamento e de exerução. Perdoem-me a veemência. mas que o fazem credor 4e nossa caúiança. Valerá sempre a sua palaacho que a recuperação da malha rodoviária é de prioridade draVIa. mas s6 precisamos Conhecê-la, até porque ~veria uma vetsão
mática,. e deve ser trntada. como se vivêssemos um clima de re- nova para as preocupações de Sua Excelência. E da Gazeta Mercoostruç:ão de p6s-guena.
_
cantil a inf~ de que o Ministro estaria cogitando de propor
Nio há ex.agero na miDha advertincia. BaSta Que se aleille à ~ econõmicã. a recriação de um imposto sobre o consumo de
para o índice vertiginoso de 'CfeScirilentO daS aademes nas estia- COillbustíveis. e derivados. Creio es:tamm ai motivos sufiCientes
das federais. mostr.ldos diariamente pela televisão. Implrtantes para a EfCSC.oça. do Ministro nesta Casa.
vias de escoamento da produção exibem tm:hos que são autênticas
E o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENI'E (Júlio Campos)- Concedo a palavra
ilhas cen::ada.s de crateras. O quadro 6 desolador, os investinientos
são escassos, e as obras de recupexação
enqUanto as chu- ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
vas interniitentes se enCaire8am de agravar a situação. Há uma esO SR.. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB--CE. Eronuncia o
perança. na gestão do depuu.do Odacir Klein, à frente do seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Se~. gostaria
MiDistério dos TianSporteS. mas ainda descouhecemos as was in- de registrar nesta Casa,. as comemorações do Centenário de Nascitenções. O Plano Nacional de Viação, lançado recentemente, :não -menta do Patriarca José Bezerra de Menezes. bomem que ocupoo
teve a divulgação compa.tivel com a sua importância,. e o Senado lugar de destaque no Ceará. principalmente nas teml.S do Juazeiro
Federal não teve conbecimenlO de seu conteúdo.
do Norte.
Enquanto não transitam as infOIID3ÇÕe$ positivas, ãs mãs
Nascido aas 13 de março de 1895, no município do Crato. o
notícias ganham espaço~ Com o peso da austeridade de seu noti- ConseDleiro- José Bezena foi um dos propulsores do desenvolviciário económico, a Gazeta Mercantil ex.ibiu ontem os efeitos cáti- mento de Juazeiro. Não se contentava em ser um mero observador
cos do abandoco das rodovias no aumento das tarifas, que est.i passivo do crescimento de wa teua, estando sempre em sintonia
chegando aos trinta por cento. Na minha região. o eeniJ:O-<::>eie, o OOm todos os acontecimentos históricos de sua época.
agravamento da situação aínda não começoo. porque o escoamenMesmo estando mais dedicado às atividades agropecuári&s,

tardam.
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José Bezemt de Menezes. chegou a exercer mandato de Veteador, esse desestímulo. Se recuperam da absurda descapitaliza.çio de
assumindo a função de PresideD!e daquela Casa Legislativa. Entte- 33% imposta pelo mal sucedido "Plaoo Collcx". Apertam·se par.l
tanto. de seus sete fllbos, s6 Neide Bezerra. educadora. e Ivan Beaguentar os gravames decorze:ntes do atual capitulo da política
zma. emptesário, não ·tiveram suas vidas voltadas para a Vida - eoonômica oflCial e Dio suportaião impcdhne"'os que diftcUltem
pública. Adanto B=a. Deputado Estadoal. Vi<*Govemador e seu c:toscimcnro noan.tl.
Governador de nosso Estado; Humberto Bezem. VlCie-Govema·
O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Coocedo a pa1avta
dor e Deputado Fedetal; Orlando Be=n, Depltado Estadual e a nobre Senadom Marlucc Pinto.
Fedctal; Leandro Bez=a, Vereador; e A!acoque Bez=a, SenadoA SRA. MARLUCE PINTO (PfB.RR. l'romulci> o sera da República. Todos acumulam parw da história política do guíme discur.;o. Sem ="são do omdcx.)- Sr. Presidentt, Sr's. e
Cear.!.
.
s,._ Senadcxos, retomo A tribma desta Casa pua dirigir
Dotado de esp;rito empree!ldedor, José Bez=a de Mene""s e urgen1e apelo aos ExceleotlssitnoO Senha= Presidcrue da Repúfoi um dos gtaDdc:s inceotivadores para a implantação do primeiro blica. Femando Hem:ique Cardoso e ao Ministro da Agrialltura,
centro de estudos da região, como também o fuodador da Coope- José Eduardo Andrade Vieira. pua que façam constar, em suas
t:ativa de Juazeiro,.
agendas de prioridades, as necessidades de Ronima. ootadameDle
Hoje. desta tribona. quero associar-me às comemcnções de nas úeas da agricuhura e da pecuhia.
Juazeiro do Norte, cspeciftcame11tc ao clã Bezem: de Menezes.
Na manhã de boje tive a oportunidade e a homa de estar
Como marco da passagem desS6 comemoração. registro o com J:DCU auügo, c:oneligi.onmio e Ministro José Eduardo que, com
lançamento do livro José Bezen-a de Menezes- O Pacillcador. sua extraordinária c.apacidade administmtiva, visão e conhccimen·
de autoria da ex--Seoadara e fJ.lha do bomemgeado. Professon. lOs sobre a problemática agdcola e pecuária bmsileira. proiiUnciou
Alacoque BQ.em..
favoravelmente ls minhas p-eoa1pações e aplaudiu a vontade, gar~
Moita obrigado.
ra e pe=verança dos produtores roraímeDse$.
O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Coocedo a palavra
Sabe Soa Exce!Cncia que, a par das dificuldaões dos que seao nobre Senador Carlos Bezeira.
meiam a tema roraimense. neles existe a. crença no solo que rulti~
O SR. CARJ;OS BEZERRA (PMDB·MT. Pronuncia o se- vam, além de
o vetbo "desânimo" diaote de
guinte discurso.) --Sr. Presidente. S"s. e Srs. Senadores. chamo a diflalldades que. se depender do desejo dessa qoe vos fala e de ftr~
atenção de V. Ex"s pua o grave equívoco a que pode estar incor- me vootade política. ha~mos de por um btsta. em deímitivO.
~do o Govemo Fedelal caso pn:valeçam as orientações genériRotaima. com suas vastas. férteis e quase desabitadas teaas
cas trazidas a público pelo Exm• Sr. MiDistro de P!anejamel!to, piaDas. uma vez que a p!Opol'Çáo de babilanle por quilôme<ro qua.
José Semt. em n:cente depoimento na Comissão de Assuntos Eco- drado Ilio atinge a duas pessoas. tl3duz fielmente a cac.dição de
nômicos desta Casa.
futuro "celeiro naciooal". se DOS fomccido& os meios e as condiçõNão há dúvida. que a Nação deseja a deímitiva enadicaçio es par.t- assim nos t.omarmos. pois coragem e detemrinação sabeda inflação que tanto tem sacrificado a lodos e a população não mos contar do laborioso povo romimense.
tem negado seu apoio aos atos oficiãis em tãvor da coosolidaçio
• TCD;IOS a teml farta e fértil; ocupamos invejivel silnação
do plano de estabifu>ção ocol~Ô~Dic<&
geogiáfica, com os !Dlli'C$ Allânlico, das Anli.lhas e o Pacifico pra.
Se o ctftico momento cconômico-fliWlCCiro exige eootrole ticamentt às portas. o que nos outoiga um gamntido futuro como
da velocídade do desenvolvimento nacional. se o ritmo do cmsci- pólo expartadot; nos são favotáveis as condições pam uma immctllo ecoOOmiro P=isa ser conlido pua gam>lir esta estabiliza· plamação objetiva e raciooal da produção -.gdcola é pecuhia em
çio e combater a espec:ula.ção e todos seus oportunistas. nio há a moldes modemOs e altamente mntáveis. etc... etc- IDdago. então,
menor dúvida de que todos os brasileiros estarão. mais tmi!. vez, senhoras e senhores sena.doJes: por qoe não investir maciçameite
ao lado do govm10 também nesta "quede de braço", segundo afn:- em tão promisso< Estado? Por que não aproveitar ao máximo essa
mações do próprio Presiden"' da República.
vmfadeira dádiva produtiva e fonle
de inesgotáveis divi·
O ,grande perigo. &s. e Srs. SeDadarcs, é que o Ministto Di- sas?
De imediato,
temos cottsci&ltia de que nada se faz
vela a economia oa.ciooal de fonna perigosa e talvez in}lsta. Se oi
cn:scimento do sctor industrial JRcisa. ser reduzido, isso Dão ac:on- com varinba de condão.~ dos mesmos recursos que con
tece de fonna neuhuma. cana ag:rlcultum. por exemplo. cuja. pro- tamm os Estados: do sul e do centro-oesrc biasileims para aabettudução. somente contribui para. ampliar a oferta de alimentos e. Ia de uma linha de C26dito que posstbilitem a ca:rtção de 100 mil
cooseqüeotemente. com o esforço pela cooteução dos po:eços.
hecta= de letras pua fms agricultáveis e para a aquisição de uma
A coolriboição da proc!uçõo rmal é de oomple10 favoroci- misouradora de fertilizaiies a ser instalada em Boa VJSta. DOSSa camento ao sucesso ..da política de controle da CCOI:lOIDia oo.ciooal. pital.
pois somente pua a1cndor a demanda do m=ado comumidor braBem OODhecem. os nobres pares sobm as cxtJ:aordiDárias risileiro. a agriculnua precisa elevar sua safra pata 100 milhões de quezas na.tur.s~<o c minerais do solo e subsolo rorai.men.scs. mas. intoneladas. confonne diagnóstico de agairismos intemacionais da felizmeuto. fultm:l-DOS minas calcáleas, elemento essencial para
coofiabilidade de uma FAO. Se fonnos pensar em atender o mer~ uma bo& ~t!v~:..!!de :tgro-pasta:il. Fundamental, portanto. a licada externo. la! produção teria que ser ampliada em mais 50%, beraçlo de""""""' pa..~ este fim espoclfico.
somente pa.m atender exportações nos volumes atuais.
A aquisiçio da JD!Souradora, nio o=-nsa dillllle da impor·
Se o crescimento da economia nacional precisa ser controla- t4ncia que ~~ deve-se a duas causu priDcipais e incon~
do. não deve incluir o setor de ft'Odução nml. sob risco de rodu- ....Weis: Rcxaíma. hoje, tem o fettilizante mais coro do pais. Com
ziri::n.os a oferta e. a í sim. inflacionamlos a;: preços. detonando de & ~ !ft'elldida, faiemos a importoçio doo C. . .poní•ll•s
vez a eStabilização.
b6sicos auav_és do Pa1o Ordaz. na Ve.nez:uela c viabiliD~-· seo
Que fiquemos alertas aos critérios e ao detalbamento da. pc> beJ!UJ<'le•mento em Boa VISta. cu:,P!: ~9'1..!•.!~ .;;. piaDi1lw: 4:b cu.'itD
lítica ~a que o Sr. Ministro do Planejamento antecipou que fiDal nos comprovam qoc tereü"('!S ~liD dos p:t)dutos mais. b'-e.tos
deverá ser executada pelo Govemo Fcdera.l.
da Noção Brasileiml
A agriculn.n:a e a pecuária- na.ciooais não aguelllal'ão mais
s_eJ..._.... ::-r Presidente scn ts e <;CDh.ore.c ...- - - ••• .: ~rntifi-
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cante poder aqui dizer Sohre o potencial agricola _de meu Esrado_!
Os candidatos que disputaram o referido mandato são os
pois posso dizê-lo por conbecimenlO de causa e "in loco". E não Senhores: Romeu Tu·ma. como Corregedor e seus Conegcd.cms
me coostrange falar da ex.tra.ordinária condição das terns rorai- substitutos: Ramez Tebet, Joel de Hollanda e Uício de Alcâ.nt.ua,
menses para a produção, cm especial, da soja. Ao contrário, tenho que devetão ter o seu resultado coníama.clo daquj a pouco.
orgulho em dizer que este proàuto foi lá introduzido~ há apenas
Para que o Plenário tome coobecimento. são estas as atridois anos, pelo ex-Governador e meu esposo Ottomar Pinto. Sua buições do Sr. Comogedor oo do Co=gcdor substibl"'· que está
visão futurista incentivou o plantio do grão e sua produção. boje, é sCJ:J.do eleito agora. conforme a Resolução n° 17, de 1993:
calculada pxóxima a 5 mil toneladas para este ano, inclusive com
Art. 2° Compete ao Coc:egedor ou Corregedor substituto:
percemual superior~ em bectare colhido, frente às mas ~
I- promover a mamtenção do decoro, da ordem e da discina1mente plantadas no sul e centro-oeste do país, falO excepcional plina no âmbito do Senado Fedem!;
se consideillliDos que este é, como disse. o segundo ano efetivan- dar cumprimento às det.mninações da Mesa mrerentes ;\
mente que o produto foi i.rilplementado no Estado. Outtas culturas segurança iinema e externa da_ Casa;
também merecem destaque. como é o caso do milho. do arroz. do
m- superviSíooar a proibição de porte de ..,.. com pode--feijão e a colheita cítrica, que já abastecem. satisfãroriameote, nos- res pan revistai e desaimai;
so consumo intemo.
rv - fazer sindicância sobre demíncias de ilícitos no âmbito
do Senado. CJ:J.volvendo Senadores.
Senhor Presidente.
Ence:tro miDhas palavras repetindo o início de meu ·pronunPassa-se à apumção dos votos. (Pansa)
ciamento: pedimos pooco diante das muitas possibilidades que teO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está concluída a
mos e espero que Suas Excelências o fusidente_ da Rep:iblica e o votação.
Ministro da Agricuhura se sensibilizem e viabilizem a linha de
VOTARAM OSSRS. SENADORES:
Clédito solicitada. Roraima quer e pmcisa desse investimento para
Ademir Andrade- Anlonio Magalhães- Anlooio VaiJada.
melbCir' contribuir com o crescimento do Estado Bmsileiro. Desde res - Arfindo Porto - Artur da Távola- Benedita da Silva - Beni
agora manifesto, em meu nome próprio c em nome do Govemo Veras - Bemardo Cabral ... Carlos Bezeria - Carlos Patrocínio Estadual e do laborioso povo rotaimen.<e, os agrad.ecim.CD1os pela
Carlos Wúson - Casildo Ma!daner - CoolÍilllo Jorge - Ctmba
atenção que. sei. -será dada à nossa gente.
Lima - D=;y Ribeiro- Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Elcio
Exa o que tinha a dizer.
Álvares - Emília Femandes:- Epitácio Cafeteira- Emandes AmoObrigada.
~
_ -~- _
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezem. - Flaviano Melo O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Na presente sos- Francelino Peteú:a- FreitaS Neto- GetaJdo Melo- Geison Camasão temrlnou o prazo para apr:esentação de emeD.dã. às seguintes ta - Gilberto Miranda - Gilv.am Borges - Guilb.CIID.e Palmeira matérias:
Hugo N3poieão- Humberto Lucena- lris Rezende- Jáder Barba-Projeto de RO&Oiução n° 26, de 1995, de aUtoria do Senalho - JeifCISOD. Peres - João França - João Rocha - Joel de Holdor Ney Suassuna, que altera a mdaçiio do inciso L art. 338. do - !anda -Jooas Pinheiro -José Agripino- José Alves -José Samey
Reglmento Interno;
- Ney Suassuna -José Anuda -José Bianco -José Outra -José
-Projeto de Re.:h.l::ç2o U0 27. de 1995, de autoria do SenaFogaça - José Ignácio -Júlio Campos - Júnia Marise - Leomar
dor Ney Suassuna, que revoga o inciso i\" e V, do art. 393, do Re- Quintanilba - Levy Dias - Lucídio Portela - Lácio Alcântam gimento lntemo;
_
Lúdio eoeJho - Luiz Alberto- Marluce Pinto- Mauro Miranda-Projeto de Resolução D0 28, de 199S, de autoria do Sena- Nabor Júnior -Odacir Soo=- Osmar Dias -Pedro p;..,. -Pedro
dor Ney Suassuna, qoe dá nova m:la.çio ao inciso I do art. 91 do
Simon - Ramez Tebet- Renan Caibeíros- Roberto Fieixo - RoRegimento Intemo.
berto Requião- Romero J'ucá- Romeu Tu ma- Sebastião Rocha- Proje!Q de Resolução n' 29. de 1995. de autaia do Sena· Sérgio Machado- Teotlnio V"llela- Valmir Campelo- V"tlson
dor Coutinho Jorge. que altem os arts. 356 e ~intes do Regi- Kleinubing.
•
mento Interno do Senãdo Federal., modificando a tramitação da
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Vai-se proceder à
proposta da emenda à Constituição~ e
COiltagem das sobm:artas. (Pausa)
-Projeto de Resolução no 30. de 1995. de autoria do SenaFotam enconttadas nas umas 60 sobrecana.s, número que
dor Cootinbo Jorge, que altera.. o Regimento Intemo dO Senado Fecoincide com o de votantes.
den.l e dá OU1I3S providências.
-~vai-se passar àapuil!Çio.
Aos projetas foram ofeieddas emendas.
(Procede-se à apunçio.)
As matérias serão despachadas na Comissão Temporária;
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está c:oncluida a
0
criada através do Requerimento D 201. de 1995, destinada a ela- apuraçto. cujo xesultado é o seguinte:
borar e apresenlar projeto de resolução. refonnando o Regimento
Senador Romeu Tuma., eleilo Corregedor com 60 votos..

Interno.

---

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A P,.,;dôncia in·
fOima ao Plenário que, dura:c1.c a sessão de boje, tra.Dscon'eU a eleição parn Corregedor e Corregedores substitutos.
Neste instante, Iealizaremos a aJXIRção. Desigriam.os os
eminentes Senadores Eduardo Suplicy e José Eduardo Outra paxa

serem os esautina.c:icn:s.(Pausa)
O Senador D=Y Ribeiro encaminhou à Mesa proposição
que será lida na sessão de amaDbã.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Enquauto a Qxnis.
sio de Esc:rut:ioadole confe:re os votos., vamos ammciar, dalpi a pcuco.
o =ltado pam a eleição do Coo:ogedor e dos tres Coo:ogedaes sub;.
títutos, emobediênciaaoexpostona.Resoluçãon° 17, de 1993.

Senador Ramez Tebet, eleito 1° Corregedor substituto com
60vctos.
Senador Joel de HoUanda. eleito 2' Corregedor substituto
com 60 votos; e Senador Lúcio Alcântan. eleito 3° Corregedor
substituto com 60 votos.Proclamo eleitos e declaro empossados os Sts.Senadores:
Romeu Tutna. Corregedor do Senado Fedem!; Ramez Tebct. I'
Corregedor substibl"'; Joel de Hoiianda. 2' Com:gedor substituto
e Lúcio Alcântarn.. 3° Corregedor substituto.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada mais havendo a tiatar, a Presidéncia vai encenar os trabalhos, designando
para a sessão ordinária de amanhi a seguinte
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ORDEM DO DIA
1

REQUERIMENTO N" 332, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento n• 332, de
1995, do Senador Esperidião Amin. solicitando, nos termos
regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara
n°s 73 e 98, de 1993, que alteram o art. 180 do Código Penal.

2
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 48, DE 1994
Discussão, em turno único. da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n° 59. de I '195}, ao Projeto
·de Lei da Câmara n° 48. de 1994 (n° 1.292/91. na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo ao art. 58 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
3
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 86, DE 1994
Dis.cuss!io, em turrio único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu PareceF no 62, de 1Y95), ao Projeto
de Lei da Câmara n° 86, de 1994 (n° 3.913/93, na Casa de
origem), que dá nova redação ao § !" do art. 841 da
Co_nso!idação das Leis do Trabalho- CLT.
4
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Requerimento n° 229, de 1995, do Senador Coutinho
Jorge, solicitando, nos termos regimentais, s~ja criada uma
comissão temporária para. no prazo de 60 dias, apresentar
propostas de alteração do Regimento Interno, no que tange ao
funcionamento da Casa, objetivando tornar o processo legislativo
mais eficiente, produtivo e transparente, atendendo às crescentes
demandas da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Jútio Campos) - Essá en=da a
sessão.

Março de 1995

Março de 1995

65

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DISCURSO 00 SR. HUMBERTO Wa;NA Chefe da Casa Civil da Pn:sidência da República, Dio ape1U1> !'C'"II
debater alguns aspectos das ..roaoas propostas i Naçio pele 1'1,.
sidente João Goo.1arl. mas rambém pata fazc:rmos um lcvlll1aJDmto das possibilidades de snstenlação porlameDtlr do <lavemo DO
Congresso Nacional e,. sobretudo, iw meu cuo,. D& C!mara dos
Deputados, onde abJava como primeiro vk:e-Uder da maioria o do
Governo, ao lado do saudoso TIIJCMdo Neves.

PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 15103/95 QUE~ SE
REPUBUCA POR HAVER SAÍDO COM INCORRilçOES NA ANTERIOR.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Com:> Llder.
Pronuncia o seguinte disaJISO. - Sr. Presidente. penn:moci em
plenãrio com o intuito de apa11ear o nobre Senador Sebastiio Rocha. que assomou à tribuna, em uma homenagem ao Senador Dar~
cy Fibeiro.
S. Ex• se antecipou ao requerimento que faria unaub1. pedindo ao Senado a insetçio~ DOS seus Anais. do ex.traozdiD.hio cfis..
curso hoje Eronuociado pelo Senado< Dan:y Ribeiro oo Teallt> da
AreDa da Uiaiversidadc de Brasilia. por ocasiio do I'f'Cdrimetfo do
honroso e memcido título de Professor Hoaoris Causa daquela
universidade, da qual foi fundador.
Tive o prazer e a hom:a de coa:qmecer 4quela singela IOionidade, mas, ao mesmo tempo. allame.D.tc s:ignif'"a.tiV& e simb6JY..,
porque não é de hoje, Sr. Presidente, Srts e Sn. ~ quo
sou admiiado< do Senador e Professor Dan:y Ribeiro. TIVe com S.
Ex• um convívio mnito próximo, do pomo de VW. polftico Jmtitu..
cionaL Por ocasião do Govemo Joio Goulart,. quando. inregrmdo
um grupo de parlame=s do eolio Pm:tido Social Democrilico,
apoiava as eh~ :refOimaS de base do eDtlo Presidc:nlc daRepública. no<a<bmente o projeto de 10fcmua agmm. Naquela fuo
tumultuada da vida nacional, quantas e quantas vezes. o6s. da ala
jovem do então PSD. nos reunimos can Datcy Ribeiro, entlo

Sr. Presidente, tive a oportuDidade de privar ele perto com
Darcy Ribeiro e de verifiCar o democrata. que ele era e o 1«1 elp(ri-.
to admirável de homem ptíblic:o. Posso dizer a V. Ex- e ac. Sn.
Senadores que nunca enconm:i des.âDimo em Darcy Ribeiro. Pelo
contrário. Em plena efervescência dos •rontec:itnentos p6c 1., dCI
abril de 1964. o Professor Darcy Ribeiro, enLio O!efe da Casa Civil da Presidência da República, ali estava, destemido, allivo oo
<"esempellho das suas fimçães, defendendo, com toda ccag<Ul e
determinação. os prinCípios delJ'I()I"tfiticos, com o DOIIO apoio o
com a nossa solidariedade.

Assim. no instante em que S. IX recebe o título do Profel...
Honoris. Causa da Universidade ·de Btuffia. da qual foi criador. fundador emérito. não vejo nele aPenas o Pmfesacr. o
intelectual. o escritor reoomado, mas solm::tucb o demoaata ccovicto. o democrata progressista qoe sempre foi.
Poztanto. Sr. Pn:sidente, prosro tamb6m a minha homcuo·
gem ao Senador Daroy Ribeiro. neste dia que c:oasideto um dOI
mais altos da sua vida puôlica.
SOl'

_Ata da 208 Sessão, em 17 de março de 1995
I a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. Teontônio Vilela Filho, Antonio Carlos Valadares e Benedita da Silva
ÀS 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SENHORES
SENADORE&
Ademir Andrade - Antonio Carlos Valadãres - Arlindo
Porto- Benedila da Silva- Beni Veras- Bemanlo Cabral- Carlos Patrocinio- Carlos Wtlson- Casildo Maldaner- Eduanlo Suplicy - Elcio ALvares:.;,. EãiJHã -Femandes ::.. Epitacio Cafetcim Emandes Amorim- Aaviano Melo- Francelino PeteimNeto- Gemido Melo- Gerson Camata -Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Iris Rezende -.Iader B.ubalho- Ieffetson PeresJoão Rocha - Joel de Hollanda- Jooas Pinheiro- Josapbat Mari·
nho- José Agripino- José Edtwdo Dulla- José Fogaça- Junia
Marise- Leomar Quinlanilha -I.ucidio Portela - Lucio Aicanlara
- Marluce Pi.nlO- Mauro Miranda- Nabor Iunior- Osmar DiasPedro Simon - Roberto Requião..: Romero Iucá- RÕmeu -Tuma.Sergio Machado --Teõtonio Vilela FLiho- Valmir Cunpelo- José
Sarney- Darcy Ribeiro- Iosé lgnácio Ferreira.

rnítas

EXPEDIENTE
PARECER N" 67, DE I!l'JS

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional ~bre Diversos n° n° 30, de 1995 (Ret:. n°
015.015.95 da Embaixada da Nicarágua).
Relator: Senador Pedro Simon

Vem a exame desta Comissão o -dOcumento em epígrafe.
em que a Embaixada da Nicarágua eocamiDha coovite para o VH
Encuentro de Parlamentarios Indígenas, a rea:Iiz-M-se na cidade do
Panamá. no período de 19 a 22 de nwço de 1995, com a ehegada
dos participantes ãquela cidade no dia 19 e reromo a seus países
no dia 22. correndo as despesas com passagens. hospedagem e alimentação. por conta de cada uma das ~tações. A reunião se
fará no hotel onde estarão hospedados os participantes.

A panicipaçãÓ de nipresentant.es brasileiros no VID EnconO SR. PRESIDENTE (feotonio Vtlela Filho)- A lista de
preseDça acusa o CODlpóU'ecimento de 49 Sts. Senadores. Havendo tro- de Parlamentares Indígenas é da maior hilportância. O ideal seria que o Senador D=y Ribeiro (PDTIRJ), autor de a1g1ms dos
número regimental. declaro aberta a sessão.
mais profundos estudos da situação indígena brasileira. fosse o
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos fritba.lhos.
nosso repteSentaote..Mas isso não será possíVel. infelizmente.

- -- A questão indígena é das mais delicadas.. A maioria de· seus
O -Sr. 1° Seaetário em exerclcio. Seriador R.õmell Tuma. descendentes vive como párias. nas cidades. ou sem a devida asprocederá à leitura do Expediente.
sistência. em suas tribos OÚ reservas. Não são estas a:s condições
que desejamos lhes dar. Temos. ao contr.irio, de lhes dar condiçõÉ lido o seguirite
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es de pleno desenvolvimento, sem, no entanto, destruir suas tradições. De acordo com os a:mrop5logos, tínhamos, na ~ do
descobrimento, cerca de 5 mil culllmi.S indigeoas e, hoje, eStamos
xeduzidosac:=:ade 150.
A ida do nosso representante ao VID' Encontro de Parla.ment=s lndigenas é, pois. oportuna. De acoolo com projeto de
minha autoria, em tramitação no Senado, proponho que a indicação-seja submetida ao plenário do Senado. com as seguintes informações:

I) O custo lOtai pua os cofres polblicos;
2) O .peiÍodo de ausência, incluindo o rot.UO da viagem.
. . Seria conveniente que. nio apenas o rqnesentmte do Senado mas toda a delegação brasileira ao Encontro, debatesse. com a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciooal do Senado
Feder.U, o temário do evento. Como o evento realizar-se-á nos pro.
ximos dias, nio haverá tempo pua isso, contudo, ao seu n::gtt$$0,
devetá, ainda de acoolo com o c:ilado projeto,.
em IS
dias. xelat.6rio das atividades desenvolvidas.

aptOS<-.

quais as proposições que serão levadas pela delegação btasileira. É
evidente que não podemos continuar autCIÓ73lldo a participação de
parlamentares em reunião dessa grandeu, sem antes debatê-la,
examiná-la, como proponho em l'r<ljeto que está ttamitaodo no Secado.
Ao votar favoravelmente à ida de represeDtanle do Senado
proponho que a indicação seja submetida ao pleuário, com as so-

guintes infomtações:
I) o custo lota! par.< os cofres polblicos;
2) o perlodo de ausência. incluindo o roteiro de viagem.

Seria coo.venien.te que não apenas o :representante do Semdo. mas toda a delegação biasileira i\ mJnião da Comissão IDterparla.mentar Latinoamericana de Direitos Humanos debatesse, com
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacioDal o sue temário. Como o encontro realizar-se-á nos próximos dias, não haverá
tempo para isso. contudo, ao regressar. deverá, ainda de acordo
com o projeto citado, apreseDtar, em 15 dias, relatório das atividades desenvolvidas.

Sala cbs Comissões. 16 de maiÇO de 1995.- Secad<r AntôSala das Comissões. 16 de úwço de 1995.- Secada' Aofô. nio Carlos Magalhã~ Presidente- Senador Pedro Simon, Relaoio Carlos Magalbãts, Presidente- Senad<r Pedro Simon, Rela- tor - Senadol' Rom.aa Tuma - Senadora Marlace Pinto tor ..: Senador Ro.â.cu. Tuma -Senador Edson Lobão - Senador Senador Edison Lobão - Senador Leomar QuiDtaoilha -SenaLeomar QuinlaDilha - Seoador Pedro Piva - Seoador Casildo dor Pedro Piva -Senador Casildo MoldaDer- Seoador BernarMoldaDer- Secada' B......rdo Cabral- Senad<r Geraldo José do Cabral- Secador Geraldo José Melo.
de Melo- Senadora Marluce'Pinto.

O SR. PRESIDENTE (féolÔ!lio Vilela Filho)- O Expe-

diem:e lido vai à publicação.

PARECER N" 68, DE 1995

Sobte a mesa. proposta de emenda à Constituição que será

lida pelo Sr. 1o Seaetário em exercício. Senador Romeu Tuma.
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Naâooal sobre diversos n° 31, de 1995 (Expediente
de 21-1-95, da Comissão loterparlameotar Latiooa·
merieana de Direitos H amuos).

~
É lida a seguinte
PROPOSTADEEMENDAÀCONSTITUIÇÃON•9,DE1995

Altera d~sitivos que menciona da Constituição Federal

Relator: Senado< Pedro Simoo
As Mesas da Câmara dos Deplllldos e do Senado Fedeml,
Vem cexame desta Comisslo o documento em q:ígrafe, nos lemlos do § 3" do art. 60 da Coostimição Fedem!, JXD!Wigam
em que a Comision Iterporlamentaria r gtínoomeric:ana de Drecbos a seguinte Emenda ao"'texto coostitucioDal:
HUIIWIO$- CILDH, aaavts de seu Presidente, Dipotado dOD José
Artigo único. Os incisos IV do art. 7°. c xn do art. 37, da
Antonio Vtem-Gallo. encaminha o JrQgraiil3. e o t.em!rio da Terceira Reunião daquela Conüssão, a realizar-se em San José. Costa Constituição Federal passam a vigorar cem ·a segu.inu- reda.çio:
Rica. DO periodo de 24 a 26-de março corrente. elabomdo em coAII..7" · - - - - - - mum acordo entre o InstiWto ID.tcmmericano de Direitos Humanos
e a Assembléia Legislativa da Costa Rica, com base em projeto mIV - salário mínimo, ftxado em lei. nacionalmeate unifica·
meliõo ao PrcsideDte do Secado Fedelal, em oovembro de 1994.
do, capaz de atender às: suas necessidades vi:tiis básicas e às de Süa
A TClCCÍia Reuniio da cn.DH tem como rema a An.il.ise do familia com motadia, alimenlaÇio, educação, saúde, Ia=, vestuiFunciona.meato dos Mec::aui.smos Intemaciona.is de Proteção aos rio. higiene, lranSpOrte e previdência social com :majustcs pctiódi-·
Direitos HUlllaDO$. Não é necessário frisar a importância. desse cos que lhe preservem o poder aquisitivo. sendo vedado a sua
evento~ nem acentuar que a ~ dos dnitos humanos é viuc:ulação para qualquer fim cxccto nos casos previstos DCSta
fimdamenlal para as delDOClacias. Cmio pois. que a presença de Constituição.
um representante do Senado brasileiro é indispemáveL

·------

Este processo. no entanto, pmnite-me abordar, novamente,
Art. 37. · · - - - · - - - - - - - - - - - - - - ·
a necessidade de modemizoçin do fimciocamento da Casa. DespocllacW• pelo Presidente José Samey, no dia 2 de muço. foi ...,._
XH - a Unilo, os Estados. o Distrito Federal c os Mu.nicigue. no meu Gabinete em 9 de mm:ço. pam ser relatado em cinco
pios, fixarão.. por lei complemãuar, os limitei de nmxmençlõ de
dias. A Reunião toaliza-se • portir de 24.
seus servidores, incluídos os membros doa Poderei, da autnNão temos. SCnhor Presidente. de discutir a agenda. ver qui>s, fundações, emp<eSas públicas e sociedade de economia mis-
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ta, observado como limite máximo, a qualquer tíwlo, o valor de
quarenta vezes o salário míD.imo, e obedecido o disposto no art.
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exigência de consignação orçamentária para efeito de ítxa.ção ou
reajus!e dos vencimentos.

169.

Não deve causar espantos a relação de valores estabeleci-

Juslillc:ação
A fixação de vencimentos dos servidores públicos e de
membros dos Poderes, ap6s a promulgaçio da Constiluíçio Federal vigente. suscitou debates nos divetsas segmentos da sociedade
btasileira.

Inicialmente a discussão cingiu-se aos conceitos juridicos e
semânticos, e neste norte considcr.U'am-se as doutrinas e julgados
realizados sob a 6gide da ordemjwfdica anterior.

da porque o salário mínimo no Brasil ainda carece de uma valo-rização que traduza a real produtividade do trabalhador, e a.té
mesmo a no:rma de narureza constitucional. Se na Europa bá
uma relação de valor de no máximo vinte vezes, é porque o salário menor tem um valor bem mais adequado. Em 11:sumo. nesta proposta, a ptetensão inicial é propor a valorização do salário

mínimo brasileiro.
Do pon!O de vista da imPrensa. notadamente após a última

Em alguns dispostivos, como no pretendido à alteração. a ftxação das remunezações dos congressistas, a opinião predomiCarta :refere-se à ex~ssão ~. havida como o monWJte oan!e relacionou os valores e esta vontade política do legislativo
global percebido por servidor, incluídas também as vantagens de com a aprovação do salário mínimo.
caráter pessoal e as :relativas ao local e à. natureza do uabalho.
Dado que, nos Estados federados, a remuDCI3ção do DepuMesmo assim. pua efeito de limite, como detemúna o art. 17 do tado Estadual já obedece ao disciplinamento constitucional a par
ACDT ele o art. 169 do teXto pciiDliilellte, ajurisprud6ncia moder- da emenda n° I, de 1992. deixa-.;e a capacidade de dispêndio orçana considerou por excluir ia. casu as vantagens pessoais, como já meDtário de cada Estado a fJ.Xação do limite.
tica.das. e assim pemmneceu a ordem anterior, mantendo alguns
O argumento de sentido prático que inibe a execução da
servidores mribuição superior às efetivamente percebidas pelas
n::D:Illiiiemções consideradas limites máximos no âmbito dos Pode- isonomia, não pode prosperar sem prejuízo da garantia fundares. A manifestação judicial foi precisa lia ADIN 144 nO S1F, in mental de que todos são iguais perante a lei. conforme o art. se.
O disposto no art. 39 soa apenas como ênfase àquele dispositiverbk
vo. tomando-o preciso para a administração pública. Não so

EMENTA- Açfo direta de inconstitucionalidade pode discriminar, sequer na lei, sob pena de inconstitucionaliproposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros. dade, situações que apresentam equivalência. A isonomia a parO § Z' do art. 2" da Lei Fedetal rt' 7.721. de 6 de janeiro tir de sua defmição eunológica. é o estabelecimento de um
de 1989, quando limita os veilcimentos dOs Ministros do princípio universal onde se pretendC a mesma _ iso _ regra _
Sup:emo Tribunal Federal - compilados os adicionais .~orma para casos análogos. Ou, usando a pregação de ordem
por tempo de serivço- à remuneraçOO máxit::ta-vigente filosófica seria tratar igualmen:te iguais e desigualmente desino Poder EXecutivo, vulnera o arL 39, § 1°, iD fine, da guais.
.
CoDStituição, que sujeita. a: til limite apenas os venciFuar os limites com base no salário mínimo é uma prátimentos.. excluídas as vantagens pessoais. Compatibilidade do conceito de vencimenros estabelecida na Lei
Complementlr n° 35179 e em outros artigos da _Lei

Maior com a exegese do aludido dispositivo constitucio-

uàt.

&

A conceituação tentou diferenciar conceitos: como vencimenlo (singuk) vencimentos (plural) e ~o. A primeira
defmiu-se como o valqr básicO fixado em leis para detmninada
categoria fimcicnal. A seguuda como o vencimento básico acrescido de. vllillagms da carreira; e a terceira como todo o dispêndio
com servidor, embora excluídas as vantagens pessoais. Com efeito
os limites máximos difemtciam-se nos Poderes. à medida em que
o valor em esp&:ie percebido_por Ministro do S1F, Congressistas
e Ministros de Estado não gwudavam relação de equivalência em
valores absolutas. Podendo, dada a intetpreta.ção _dominante, um
servidor no Poder Iudiciário em sinlação de igualdade com outros
. dos Podetes Legislativo e Executivo, ou vice-e·versa. pen;eber remuD.Cl3çãc;t. a maior, mesmo obedecendo as Hmitações e os redutoI1:S constitucionais.. Esta diferença entre m limites impossibilitou
até enrão a execução da isonomia proposta no § 1° do art. 39.

ca cOmum e já toma despicienda uma lei que relacione a maior
e a menor xemuneraç.io como se refere atualmente na Constitui-

ção.
O limite estabelecido, válido para a União, Estados e Municípi_os, será sempre fixado em estrita obediência a capacidade orçamentária da unidade fedetada e dos Municlpios. Para tanto
enfatiza-se na proposta a Iefetência ao art. !69, da Constiluíçio. A
programação de despesa can pessoal estará adslrila a capacidade
de desembolso do erário, e a sua receita.

Na União prevalece atnalmente uma relação de valo!cs, que
no seu conjmt.o dlega a sessenta vezes o valC~r" da m.euor ren:nme-ração, mesmo assim exc lu idas as vantagens de car.iter individual e·
as relativas à natureza e ao local de trabalho. Isso de aconlo com a
Lei Fecleia! n• 8.44&. de 21 de julho de 1992, que disciplina as limitações de remuneração no poder público, disciplinamento este
que começa por limitar o va1or do maior vencimento- er.:t at6 vinte vezes o valor menor- e das vantagens de carreira- em até duas
vezes o maior valC~r" relativo ao veDcimento, o que com:sponde a
quaienta vezes. ConSiderando que a menor n:muneraçio não pode
ser inferior ao salário mínimo, 6 I6gica e"juridica.mente correta a
A utilização do salário mínimo como rofetência. implica na· conclusão que a remuneração atual, iDtegia]mcnte, Dão pode supcmudança. proposta ao inciso IV do art. 'JO, fazendo-se a ressalva de- I3I. certo que exchddas as vantagens pessoais, o valor de sesseDta
vida,. e abrindo a possibilidade cm sede constiblciori.ãl de uma :re-- vezes o salário mínimo.
fer&x:ia, e nio vinculação como impede o inciso
do mesmo
Saladas Sessões.!? de março de 1995.- Ronaldo CIU!ba
art. 37. Nio 111, na proposta. vinrulaçio de nenhuma cmlem. mas Lima - Ney Suassuna - Ramez Tcbet - Carlos Wilson - EdJ.
rofer&lci& pua efeilo de limite. De,_ nlo b! fixação na!Uial de son Lobãó - Ademlr Andrade- José Ednardo Dutra- RoberreJ>Illl!I<Dçio de servidorpóblico com a alleraçio do salário mini· to Freire - José Fogaça - Esperidião Amln - José Blan<» - mo, mas majomçlo ~ limite a ser obedecido. P9l' conseguime Lúdo Alc:iotara - Coutinho Jorge- Gerson Camata - Roberpermanecem com seu disciplinamento amai o art. 169, com sua to Requião- JúO:ia Marise- Benedita da Silva- Romeu Tuma

xm
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-Eduardo Sup6cy- Wi1son Klcinübiug- Antônio Carlos Valada=- Sebastião Rocha- Joel de Hollaoda- Humberto Luceoa- Osmar Dias- José Alves- Frátas Neto.
LEGISLAÇÃO CITADA

Março de 1995

Nos termos do disposto no art. 256, a, do Regimento ;rnterno do Senado Foder.Ll. solicito a Vossa Excelência a Retirada do
Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1992. de minha autoria, que
"estabelece as di.relrizes e raa as bases da educaçio nacionaL"
Sala das Sessões. 14 de março de 1995. - Semdor Darcy
Ribeiro.

LEIN"8.448,DE21 DEJULHO DE 1992
REQUERIMENTO N" 370, DE 1995
Regulamenta os arts. 37, incisos XI,. e 39, f 1°,
da Coustituição Federal, c dá outras providências.

nia)

O SR. PRESIDENTE (Teotouio Vilela F'!lho)- O requeri·
incluído em Ordem do Dia, nos termos do
disposto no art. 256. § 2•, alíDea b, 2. do Regimento Intemo.
Sobre a mesa, requerimentos que seiio lidos pelo Sr. 1° Secretmo em 6CI.'CÍcio, Senador Romeu Toma.

Sr. Pr<sídenlo.

Nos oennoo do art. 55. m. da Consti!Uiçio, combiDado com
o art. 13, § I" do RepmeolO lntemo. requeiro seja coosidemdo
como liceoça wou:ada 05 dias 16 e 17 de março do corrc:Dte,
quando """"'' a!uudo clco u.bolhos da Casa. a fim de participar
das festividades em ccmemoraçlo ao Dia lnl:emacional da Mulher
em Salvador-BA. • CCJEn"tk da Assembléia Legislativa daquele estado.

menlo será publicado c

Sab: du

~enhorPresidede,

Nos termos do disposto no § 1e art. 13. do Regímen to Interno, requeiro seja considerada como liceoça autc:riuda os dias 16.
17.20 e 24 de fev=iro passado, 02. 03. 06, e 14 do = t e mês.
quando estive afastadó dos trabalhos da Casa. pua tratar de assuntos de interesse pe.rtidário no Estadodo Rio Gr.mde do Ncrte.
Sala das Sessões. IS de março de 1995.- Senador Fernando Bezerra.
,

15 de março de 1995.- Senador:a Marina

RFQl'FIUMENTO N" 371, DE 1995

São lidos os seguinU:s

REQUERIMENTO N° 3611, DE 1!195

Se~

Silva.

Sr.

?!"e\~

Nos lcrm.• .:i<· dup..uo DO§ l 0 do art.13 do Regimento lntemo. requetro v • l • -malc:rado como lioeDÇa autorizada o dia 17
do ~Dle. qu.andl..,. ~-un-, a!.ulM;io dos tmba.Ibos da Casa. a fim
de mÍIUSinr '"b -r=aJ .. Escola Fedcml de Engenharia de
ltajubá.. zmoha cJ<1..Sr a..tal. ~rumentec:omoGovemadordeMi

nas Gerur..
Sal& das

~u.-..~. ! " dr ~de

1995.- Senador José Ro-

~Arnsd&

RiQl'i Rl'IL'óTO N• 372,DE 1995

REQUERIMENTON•369,DE1995

Excelentíssimo Senhor SeJJador Jos6 Samey
Dignlssimo Píesidente do Senado Fedcml

Requeiro a V. Exa nos temJ.os do artigo 13, JP~Iágrafo 1°,
do Regimento Interno do Senado Fcdenl, sejam considerados
com licença autorizada os dias 16 e 17 de maiÇO do comnte
ano, quando deverei afastar.:-me: dos trabalbos da Casa. para participar das homenagens que serio prestadas em Salvador- Bahia, ao Deputado Luiz &mardo Magalhães, Presidente da
Câmara dos Deputados.

SaladasSessiles,l5 de março de !995.-SenadoiWalded<
Omelas
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Apropos-

SeMor P'ft-s...lr...
NcK ~ <k• ~

§ t• do art. 13 do Regimento lnccmo licença minha ausencia da
Sessio do c:ha 1"--' 9 ~ ca~.JVe em mdiéncia com o Excelentissímo Sed>or " " " - .a Rq>Oiblic&. Femando Hemíque CuDD

temo.~·~ a~

doso.

Sala das S...o.,_ I' do març<> de 1995. -

Jooé Jguác:io

FcrrrcinL

REQl'fiUMENTO N" 373, DE 1!195

p,...,.,..,

Senb"'
Sobctto, ""' ...,..,. do arugo !3, § 1• do Regimento lnter·
no, que seja coosdrndo como bcençaautorizadao dia 13 de marta de emenda à Coostituição, que acaba de ser lida, está sujeita às - ço- -do correme. ~ em que estive ausente dos trabalhos
disposições especffi.cas. coostautes dos arts. 354 e seguintes do parlamenwes. em "'IJU.Idr de compromissos políticos partidúios.
Regimento lntemo.
Sala das Ses.,.,., 17 de março de 1995.- SeDada Casildo
A marória vai à pub!icaçlio.
Maldoner.
Sobre a mesa. requerimento que sem lido pelo Sr. ! 0 Secretirio em exetclcio, Semdor Romeu '!'uma.
É lido o segWnro
REQUERIMENTON"367,DE1995
Senhor PresideÍlle,

REQUERIMENTO N" 374, DE 1995
Senhor Presidente.,
•
Requeiro, nos termos do art. 13, parágrafo 1• do Regimento
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Inremo do Senado Federal, que sejam considerados como licença GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 00 SUL
autarizada os dias 17 e 20 de março do .ano em rurso, quando esta- GABINETE 00 GOVERNADOR
rei em meu Estado tratando de interesses ligados ao exetefcio de OF/GOV!MSIN'I67/95

meu mandato porlamcnoar.
Sala das S=ões, 17 de DWÇO de 1995.- Scoador Lúdlo
Coelho.

Campo Gr.mde. 8 de OJaJ:ÇO de I 995.

REQUERIMENTO N• 375, DE 1995

Senhor Pn:feirc.

Tenho a homa de me dirigir a Vossa Excelência para agradecer o convite para puticipar de encontro de rrabalbo en~ reprcNos termos do art. 13, § ! 0 , do Regimento Interno do Se- senlonles elo Departamenrc de Santa Cruz c o Estado de Mato
nado Federal. solicito sejam considerados como licença autori- Grosso elo Sul. cm Santa Cruz de La Siena no ptÓximo dia 10 de
zada. os dias 2, 3,10 e 13 de março do conente ano, período em owço.
que estive mantendo contatos politico-partidúios em meu EstaCompromissos inadiáveis me impedem de com~ nes..
elo.
Sala das S=ões, 17 de DWÇO de 1995. - Senador José sa <bla. razio pela qual pcmrita·me solicitar o adiamenrc d=c cn·
Agripiuo.
cootto,sepossívc1 poraodía24de DWÇOvindooro.

Os temas propostos. são do nosso inleresse e envidaxemos
esforços pua que a reunião se mal:ize,lr.IZcndo os resultados positivos para. a integração de nossas regiões fronteiriças.
·

REQUERIMENTO NO 376, DE 1995
Senhor P=idente,

Certo da

Requeiro, DOS tcn:nos do art. 13. paiágmfo 1° do Regimento

co~

de Vossa Excelência aproveito esta

Intemo do Senado Federal. que sejam considemdos como licença opor111nidade pam aprcsenoar minhas clcvadas coosidernçõcs.
autttizada os dias 23 e 24 de março do ano em curso, quando esta,.; na cidade de Santa Cruz de La Sicna - Bolívia - paniciponelo
Atenciosameme, Wilsoo Barbosa Martius, Govemador.
de encontro de trabalho entre representantes da Prefeitur.t desta cidade e do Estado de Mato Grosso do Sul, confonne a documenta-

Excelcatíss.im.o Scnbor

çioaDCXL

Julio Leigue Hunado

Sala das Sessões, 17 de 1111UÇ0 de 1995.- Senador Lúdio

Digníssimo PrefCito de Saata Cruz

coemo.

Bolívia

,
OK A) ~: q .... ·::~v.:J ro! (úC:.... _ G, t-u;
I '.!1, f...f.d . -e ('- ;;;f .

ftEPU8LfCA OE BCt..IVlA

PRfFfCTUAA DEL DEPARTAMENTO
SANTA

•

~

CPI:UZ~

22 dé

!ebre~o

de lS95

OF. S.G. l-l2 052/95.

.

Of(.

z)

A

Se~or Gobernado~:

Tenso el a~rado de diriSírme a u•ted, P.àr&
invitar!.:- oficialm~ntc "iA. visitar l-a ciudad de s~nta CI"U2: ô.e l&.
S1erra, el dia. vie!-nes 10 de mai":::o del pre.eente anc.. con la
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finalid.:a.d de e!:trechar lc.•t:' vinculo6 d~ am15t~d. entre nueetroE
lae
r~l&ciones
que
actu&lment~
profundiz!f.r·
·G!blo~
y

::;,partimos.

Coneid~rando

~r~t6r.

me permito
~ea

invitación

eolicit~r

la importancia de loe temas a
que. por vuest~o 1ntermedio, esta

transmitida

al

eenador~e.

Vice-Gobernador,

diputadoe y ..;,mpresarios privados de e-e::e
participar de eete important.e encuentro.

Eetado.

intereae.do~

t:r.

Para e~ta oc~~i6n, se ti~nen proaramadas una
de r~uni~nes con el sectcr empresarial privado y eetatal,
aei como con autQridad~s lccal~e 1ri~er~8adae en %mpli%r nuestrve
vinculoa comet·c1al~e:.
~mpr~~erialee·,
cultu,·alee y ci.ene1fico;
por lo qu~ muchc, l-e aaz:·adeceré. confirmar !.s aesil5t.encia e'J.Y8 y
comitiva of1cial a eete eyento. a 1~ brevedad poeible.
~erie

Con eate especial motivo, ealudo
las conaider&cionee más dietinauidaa.

Adj • ; Pro,.zraata

&

ueted

~on

~ le.borado

AEPU!ItiCA .C!! SOI..IVIA

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
SANTA CIII.UZ

KNCUKNTRO DE INTEGRACION lfAT'l.'OGIIOSSO DEL SUR - SANTA CRUZ
FECHA

10 DB HARZO DB 1995

LUGAR

LOCAL

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
SALON AUDITORIO DB LA CORPORACIOM RBGIOIIAL DB
DESARIIOLLO.

HORA

09:00

Av. Omar Chávez Ortiz.
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O SR. PRESIDENTE (footônio Vuola Filho)- A votaçio
dos requerimentos flca adiada por falta de qoorum..
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se-

cretário em exm::icio. Senador Romeu Tuma.
Sio lidos e aprovados os seguintes

S. vago
Sala da_s Sessões. I6 de maiÇO de 1995.- Senador Jader
Barbalho, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (feot&io Vilela Filho)- O oficio

lido vai a publicação. ~ a mesa of'JCio qiie ser.i.lido pelo Sr. 1°
Scetetário em ex:erdc10. Seoador Romeu Tuma.

REQUERIMENTO N• 371, DE 1995.
SeohorProsMloolc,
Nos teunos do artigo 13. § 1° do Regimento lnlemo, solicito seja considerada como licença autorizada,minba ausência dos
tmbalhos da Casa no dia 17 do corron~. • fiDl do participar do
laoçamonto do Projeto ''PFL-2.000" em Frorian6ploli..SC.
Sala &s Sessões IS do março de 1!19S. - Sooador Hugo
Napoleão.

REQUERIMENTO N• 378, DE 1995
Senhor Plosidenlo.

Requeiro, DOS termos do At1igo 13, § 1°, do Rogimonlo ID·
lemo do Senado Fodoral. que seja CODsidonda como licença, mi·
nha ausência dos orabalhos do Senado Federal. oo dia 21 do
cormnte mês.. quando estarei participando do 5° Congresso Inter~
nacional do Telecomuoic:açõos e Toloinfcxmótica - Teloxpo'9S,
em Sio Paulo.
Sala das Sessões. 17 de março de 1!195. - Sooador Esperi-
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E hdo o segumte:

Brnst1ía. 14 de março de 1995.

Of. D0 223/9S..GLPFL

Senhor PresKSeme.
Nos termos ~gUDr'tlWS. indico, pua compor a Comissão de
Serviços de-Inm -Estnau:ra.. como tirular, na vaga do PFL. o Sena-

dor Élcio Álvares.

Em cocseqjlt:c~a r em .11cndimento ao disposto no § 2° do
art. 77 do Regimen~e lo~. solicito o seu desligamento, como ti- miar. da Comiss.io dr f..duc.açio.
~te, ~nadar

Hugo Napoleão.

O SR. PRESIDf.!'ll"E (Teotónio VIlela Filho)- O oficio
lido vai 1 pubbcaçi..""
So~ a mru .-.rK'lCM ~r serão lidos pelo Sr. 1o Secretário
em exetticio; -Xnaôt"'l' k ..~ Tu ma..

s.a.., ~~- .....
OF. N"' 80-95 GU'f 11

w:~mltS

Bnmlia. 14 de março de 1995.

diãoAmln.

REQUERIMENTO N" 379, DE 1995.
Senhor Plosidento,

Requeiro, nos termos do Artigo 13, § 1°, do Rogímonto lotemo do Senado Fcder.ll, que seja CODsidonda como licença. minha ausêocia dos !Dbalhoo; do Senado Fedeml. DOS <lias 17 e 20 do
commtc mês. quando estarei no Estado que Eq'l'Csento, participando de enc::ontros mic:ra:egiooais.do PPR.
Sala das Sessões, em 17 de março de 1!19S.- Seoador Esperidião Amlo.
. •. REQUERIMENTO N°380, DE 1995
Senhor Pt.sidcnle.
Nos termos do artigo 43, inciso L combinado com o§ 1° do
art. 13. do Regimento IDtemo, requeiro sejam caosiderados cano
de liconça poratm-to de suJde. conforme aleStados médicos,
miDba ausência dos trabalhos da Casa nos dias 13 e IS (illaxde).
Sala das Sessões, 16 de março de 1!195. _ Seoador Hugo
Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (fcolôaio VIlela Ftlho) - Ficam

ooocedidas as licenças solicitadas.
Sobre a mesa, oficio qúe será lido pelo Sr. 1° Secretário em
exercício. Senado!: Romeu Toma.
É lido Q seguinte

Em suhst11lJ...,~ • · -T.Jt- fot deh"berado pelo Plenário desta
Casa. ro~ a.. m1 'll'm.a:!' • \', Ex• a indicação dos Senadores
Darcy RibettO ~ ~·l-k J(odu.. para illlegrarem, como titular e
'suplente. ~~o .. a:nrr.w o1 Coanssão que analisará a Medida
Provisória c• 9;:.:. ~<. ~ çn• ~C~"Wf.caçio temporária devida a inte~tes cb. c&m'~n f· b UI f ~e dá outras providencias".
Atec~~" Vn..i.JR Júoia Mari:se.

Brasi lia, 14 de março de I !19S
SechOC'

f'nou,Jrat~

Em ll.l~llJ..-- .. ~ b dehõerado pelo Pleoário desta
Casa. romptt-mr tnf,rnw a \ f..x• & indicaçãO dos Senadores Sebastilo Roc:tu e_[_).._~., ll hnt J*'1l mtegrarem. como tirular e suple~t.e. respc:dr-..-mrs• " ( ....'ICllSSio que analisará a Medida
Provis6ria ~::~• 9~~ QUII' ~ sobre a aplicação do& direitos
previstm 1:10 acordt.· ~ c- DO acordo de subsídios e <lixeitos~ ......~ .... ~docias",
AteDCtoiiWAfti:L••-

Of. N". 82195 .Q.PI"!T
Senhor Pft-uir.ac.

~JúaiaMarise,LíderdoPDT.

B~ia,

14demarçode1!19S.

Em ~t~bstla~:w..a..' .~ ~ fa. deliberado pelo Plenário desta
Casa. cumpre-M- mforma.r a \' ú;•. a indicaçio dos Senadores Sebastião Rocha. r o~.,. R Jhnro. para integrarem; como titular e suOF.GLPMDB~lOl/95
plente, n:spectrva:mt"Ur a Cotrus.são que analisará a Medida
Senhor Presidente,
----.-Provisória o• 9»9~ ··~ dupór sobre a implautaçio. em caráter
Solicito as necessárias providências no sentido de fazer emergencial e pro-va:k'IOO_ da Defeosoria Pública da União, e dá
coostar como Suplentes da Bancada do PMDB nas Comissões de outras prov~énct.&S··.
• .
.
Asw.ntosSociais e de Educação os seguintesSenadotes:
Atc:nCiosameDEe. Se~ Junm Manse.
Comissão de Assuotos Sociais
Comissão de Educação
OF. N" 83/95-GLPDT
Bnmlia.l4domarçode 1995.
I.NaborJúoior
1.RamezTobet
2. Ooofie Quioan
2. Ooofie Quioao
Senhor ~idemc.
3.Jo~ Fogaça
3. Flaviano Melo
Em substiruiçào ao que foi deUberado pelo Plenário desta
4. Femando Bezerra
4. vago
Casa. aJIXJpm-me informar a V. Ex* a indicação dos Sena(lores
S. Coutioho Jorge
S. vago
Ducy Ribeiro e Sebastião Rocha, para imegrarem. como titular e
6.RamezTebet
6. vago
suplente, respectivamente, a Comissão que analisar.í a Medida
7.vago
7.vago
Provisória n° 934/95, que "dispõe sobie a implementação da Au-
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tarquia Conselho Administrativo de Defesa Económica - CADE.
criaÇa pela Lei n° 8.884, de 11 de junho, e dá outras providências."
Atenciosamente, Senadorn. Júoill Marisco

O SR. PRESIDENTE (footonio Vdola rdho)- Os oficios
lidos vão A publicaçao.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. ! 0 Secretário em
exercício, Senador Romeu Tuma.-

É lido o seguinte
Of.261GI.PSDBI95

Brasllia,l7 de março de 1995.

Scuhor Presidenle,

Em atenção ao oficio SM/n° 166, dirijo..me a Vossa Excelência para. nos termos regimelllais, indicar os nobtes Selllltdcns
Jefferson PeteS c Lúdio Coelho pua. na qualidade de tibJlar c suplente. :respectivamente, represeutarem o Partido da Social Demo-
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tamentos das mortes, mutilações e Jnjuízos provocados diariainsana epidemia de acidemes de trânsito que assola o
País. O tJ:ânsito em nossas grandes cidades e rodovias mata mais
que o cânceroo qualquer das cardiopatias conbecidas.
Recenteme~e. a Rede Globo, um dos maiotes conglomerados de comunicação do mundo. mosttw, em cores d:rmniticas. a
dolorosa realidade do tdnsito louco, caótico e exterminador que
impera nas vias e esttadas do País. desnudando rostos e depoimentos de uma população assuâada. acuada por uma legislação obsoleta, ineflCIZ e extremameDte complacente pam com os assassinos
mororizados, que ceifam vidas pam dar vazão às suas necessidades
menl~ pela

compulsivas de auro-afmnaçio.
~ de btasileiros perdem a vida todos os dias, nas

regimeo.ral. a Pn::sidéncia designa para compcr a menciooada Comíssão os Senadores Jefferson Peres e Lúdio Coelho, como titular

nossas ruas, avenidas e rodovias. Milhares de brasileiros, principalmente aqueles situados nas faixas etárias em que pxiem ser
mais 'Úteis ao País. transformam-se em inválidos pennanentes todos os dias, em conseqtlência de acidentes de lrânsito espetaculares. resultaDr:es da imprudência. das péssimas condições de
CODSerVaÇio de veíados e estradas, além da nefasta influência do
uso indevido de drogas e bebidas alco6lic:as.
A verdade dos fatos é que eu p:xJeria pennanecer horas a
fio d.iscol:reDdo acerca de uma quantidade enorme de desgraças
provocadas pela desastrosa realidade do tr.insito no Brasil dos

e suplente. ~tivamente.
O SR. PRESIDENTE (fcotonio VJ!ela rllbo)- A Presi-

nossos dias. Mortes violentas, atropelamentos, rapazes e moças
imolados no altar diabólico das pistas de "pegas" e pte}lízos mate-

cracia Brasileiia - PSDB, na Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apu13I dem1ncias veiruladas na imtema nacional so~ a atividade de mineração no Brasil.
Na oportunidade. renovo protestos de elevada estima e dis-tinla cousídetaçio.- Senador Séqio Macbado.

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)- Na forma

riais incalaJ.láveis formam. no enlanto, um panorama danlc:sco
deste verdadeiro flagelo naciODal e dispeosam maiores comentários. Aqui mesmo. na alpital do Terceiro Milênio, com seus eixos
e avenidas espaçosos~ cUjo -traçado Uibãno é considetado uma das
mamvilhas do DlllDdo modema, os acidentes de tdnsiro jã assumimm posição de destaque entre as causas de mortalidade.
Sr. l're<idenre, Sr's e Srs. Senadores, a população brasileira
pairfC coavencida de que uma grande onda de indiferença tomoo
conta das nossas autoridades, da nossa justiça e desta Casa do
Cong=so Nacional A nós, do Senado. imputam-nos a pecba de
in~tes. pela morosidade c:c:tm que vem tramitando. nesta
Casa, o novo C6dígo de Trânsito Brasileiro, com o qual se pretende modemizar á legislação especifica e criar mecanismos mais eficaze$ de combate aos abusos praticados no trânsito.
É evidente que um coos6rcio de causas concorre para o
atual caos instalado no tiânsito brasileiro. Entte in'Úmeros fatores.
poderlamos apontar ~ crônica falta de R:eursos para recuperar e si~
nalizar adequadamente ruas e rodovias;. a péssima condição de
nos trouxe dificuldades e dissabo.rcs.
COilSetV3Çio da frota nacional de veículos e a falta de um prograQuase '"""""' faumos.questão de exaltar a 1lOSS& condição ma ~co de educação pam o trânsito nas nossas esrolas e unide país responsável por maravilhosas e gigamcsc:as obras. por ad- versidades.
m.ir.iveis, arrebatadores e inigúaJáveis feitos desportivos.
EntRltanto, Sr. Presidente, embora c:ompreenda que. isolaQuase , . _ . , também, escoudemOs que somes gr.mdes em damente, um novo Código de Trânsito pode apenas minjmjzar o
um sem-número de problemas. cuja soluçio insistimos indolente- problema. ruja solução depende de um conjunto de medidas bem
mente em adiar. Somos campeões, por ex.emplo. da má distnõui- mais amplo. que envolve essencialm.enlc: vontade culcural e política. como tio bem frisoo o nobre Senador Mauro Miranda um dia
'çl!o de renda. dos baixos salúios. do ex teimlirio de menores. etc.
Nenhum dos nossos títulos impressiona mais, entrctatto, do desses, é absoluramente indispensável a aprovação desse -projeto
que o de recordista IllllJldiaJ dos acidentes de trAnsito. Este recotde por esta Casa legislativa.
O projeto do novo Código de Trânsito Brasileiro, de iniciamacabro, ao qual costumamos fazer vistas grossas e ouvidos de
mercador, está ttamfOilllaildo o Bmsil em campeão, também. da tiva do Poder Executivo, chegou à Câ.maia dos Oep.nac:lcJs em
indiferença e do descaso pam com a vida de seus cidadãos.
maio de 1993 e, depois de ~ber emendas e tramitar DOimalmen. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. a mldia nacional as te naquela Casa. deu enlmda l'O Senado em Inaiõ dO ario passado.
estatísticas dos DElRANs e os estam::cedoies números dos hospi- quando então. por força de Regimento, foi constituída uma Comistais vêm mostr.mdo, dia após dia, que a questão do tr.insito no são Especial para analisar a maléria, da qual, inclusive. tenho a
Brasil L.-ansformoo-se numa guemt sem quartel, capaz de produzir homa de fazer parte.
O projeto já recebeu cerca_ de 137 emendas e, desde ouw-mais mortes do que cooflitos amm.dos de gmndes proporções,
como a Guerra do Golfo. por exemplo.
bro. aguarda parecer da Comissão Especial cujo Relawr, o nobre
Julgo desnecessário citar os números e vetgonhosos -:le"tl'an- Senador Gilberto Miranda, dianlc: da cornplex.idade da matéria e
dência recebeu do Sr. Asscd Yunes Filho exposição t6cnica com o
objetivo de melhor esc~ o eufoque pertinente h virias fases
do processo de =pomção do LLOYD BRASILEIRO. (DIVERSOS N" 45195)
O expediente será despachado à. Comissio de F'iscatização e
Conttole, para conhecimento.
.
O SR. PRESIDENTE (feotonio VJ!ela Filho)- Passa-se A
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. V ALMIR CAMPELO (PfB-DF. Ptaruocia o seguiu te disattso.)- Sr. Presidente. Sz85 c Sts. Seuadorcs. o B:rasil6
tealmente um País curioso, sob variados aspoctos.. Estamos semprC
ostentando poiDfiOSOS títulos. somos campeões de uma gama eoorme de realizações.
Somos, ~. o territ6rio onde tudo pm::isa ser feito ou
refeito. FIZemos e queremos. :refazer uma Constituição. CODStruímos estradas fabulosas: mas não provideDciamos a :maDllteDção
adequada. Mootamos um porteDtOSO síst<ma prevideDciário que só
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num trabalho digno de ~Ice, vem promovendo inúmetaS Consultas à população, com audiências públicas em cidades como São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Sinceramente, Sr. Presidente. não vislumbro qualquer atitude de retardamento ou má vontade desta Casa em re!ação ao novo
Código de TrâosilO. Todos os passos da tramitação estão se dando
normalmente e os esforços do nobre RelaiOr da Comissão &pe..
cial, como já. disse, são exemplos indisaltíveis do interesse e da
~pa.ção do dinâmico colega com um tema de grande envergadura e de extremo interesse nacional.
Entretanto, fazendO ·eoro com o insigne Senador Mamo Miranda. não posso deixar de cobnr desta Casa uma atiblde em rela-

ção ao C6digo de Trânsito Brasileiro.
O caos do trânsito no Brasil. que se transfOIIIlOU,. volto a insistir. numa- autêntica guerra sem quartel. com a população completamente desannada fi:eme a um inimigo que não coohece
limites. exige uma resposta à altura e precisamos encontrar uma altemativa urgente para a aprovação desse novo C6digo.
Neste sentido, apelo a V. Ex•. Sr. ~sideotc, par.1 encontrar
um meio de aprovannos o quanto antes esse novo Código de Trân-

sito Brasileiro.
Coloco-me, como já o fiZmtm valorosos compa.obc:iros desta Casa. à disposição pata auXiliar em qualquer articulação, qualquer esforço que promova a urgente aprovação dessa lei.
Como já"afmnei.; Dão tenho a ilusão de que vainos resolver
a questão do trânsito apenas com a aprovação d=e C6digo. Problemas dessa dimensão exigem o engajamentO de toda a sOcieda·
de. num esforço constante pela reeducação dos nossos motoristas;
pela exigência do aumento dos itens de segwança nos ve{culos.
Exigem boa vontade e detenn:inaçio do Poder Executivo, no senti·
do de recupemr, ~ar e sinalizar adequadamente vias e rodovias. Exigem. sem qualquer exagero, uma verdadeira revolução de
costnmes e a conscientização de todos, em favor da preservação
desse bem supremo. que é a vida.
A aprovação do novo Código, no entanto, se não tem a capacidade, por si s6, de CIIadica:r defmitivamente esta epidemia de
desastres e:iiresponsa.bilidades, servirá como nortcamento pam a
sociedade. que a partir dai passará a contar, .pelo menos. com um
guia, um referencial. para repensar e posicionar-se perante üm mal
que insiste em cooferir ao BiaSil o nefancb título de recordista
mundial de acidentes de trânsito.
Muito obrigado; Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Teotooio Vücla Filho)- Couoedo
a palavra ao nobre Seuadoc Ademir Andmde. (Pausa)
Couoedo a palma ao nobre Senador Joel de HoUanda.
(Pausa)

Concedo a palavra ao Doke Senador Pedro Simon.
O SR- PEDRO SIMON (PMDB-RS.I'rommcia o seguitte
disaltso. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a grande jornalista Tereza CmvineL em sua cohma ''P.momma Politico" de O Globo ãe hoje, diz:
"O Presidente Fernando Henrique não gostoo
nem um pouco de saber que há um requerimento do Senador Pedro Simoo pedindo o ~to de D'
Ruth à Comissão de AssunlOS Sociais para falar do programa Comumdade Solidária. Coube ao SCillldor Antônio Carlos Magalhães pedir o adiamento da votação do
requerimento."
Ontem. fui procutado por reda1otos da teVista Veja por.t falar sobre esse ~erimento de convocação da Primeir.t. Dama.
algo que iria exp5-Ia a. constrangimentos no Senado Federal
.
Convém que eu faça alguns esclarecimentos, Sr. Presidenl.e.
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O então Senador Marco Maciel. desta tribuna, convocoo
Betinho e o Bispo de Duque de Caxias. Dom MaUro Marelli. responsáveis pelo pmgrnma contra a fome do Govemo Itamar Franco. para inaugurar a vinda de autoridades, nio ministros, para
depor neste plenário. Nós aprovamos, por Unanilnidade, o requerimento. Eottetanto. naquele fmal de legislanua, não foi possível a
vinda nem de lletiDho nem do Bispo de Duque de Caxias, Presidente do CONSEA.
No início desta legislatura, flZ um pronunciamento para
convidar Dia. Ruth, Presidente do Programa COttliltlidade Solidária. a vir a este plenário. e nessa ocasião pedi a t:ranscrição. nos
Anais do Senado, do discurso que a ilustie dama tinha feito por

ocasiio de sua-posse no Conselho.
Fui infonnado pela assessoria da Mesa que convite não resolveria. tinha que ser feita uma convocação. Chamado pelo Presidc:nle Fernando Hemique Caidoso ao Palácio. pãra tratar de outros
assuntos, disse-lhe da importincia. de a Dt-. Ruth compaiCCCr à tribuna do Senado para prestar esclarecimentos, debater, analisar o
Programa Comunidade Solidária, e com isso conseguir o apoio do
Senado pam aquele trabalho que considero da maior importância.
O Presidentt: Fcmando Hemquc gostoo da miDba sugestão.
Convém salientar que, ainda no Governo Itamar Franco, es- •
távamos em reuniio no Gabinete da Presidência. o Presidente Itamar, o Presidente eleito Fernando Henrique, ainda não empossado,
e eu, quando a imprensa noticiava um movimento para levar Dta.
Ruth ;\ pesidência do Ccmse.lho. Femando Henrique comiderou
constiangedor, nio queria. Fui das primeiras pessoas a -dizer que
achava 6timo, em primeiro lugar, porque DI-. Rutb é compelente,
é capaz. e o Brasil inteiro recoohece as suas qualidades; em. segundo hlgar. poaJUe oio 6 uma LBA, é um conselho para tratar de assuntos importanlcs.
Quando estive no México, representando o Presidente Itamar_ na posse do presideute meXicano e presidindo a delegação
brasileira. peunaneci lá por mais um dia para coohecer o Programa
Solidariedade do México. Fiquei emocionado. Trouxe um dossiê,
que entmguei ao então Ministro Fernando Hemique, e relatei-lhe,
na presÕoça do Presidente l1amar Fnmco, a criação do CONSEA,
que nasceu de Uma conversa do Lula comigo, então Líder do Govemo. O Lula disse-me que o PT tinha um projeto para a dramática questão da fome - isso no Gabinete do Senador Eduardo
Suplicy - e que gosWia de """"gá-lo ao Ministro da Fazenda,
para que este o eiUICgasse aõ Presidente da República. Lula imaginava e:Dl:ICgar o projêto parn. o Governo fazer dele o que bem entendesse. Em vez de levar o projeto ao Ministro da Fazenda, eu o
levei ~tamente ao ~idente da. República. Falei com o Presidente Itamar Fmnco que coosidemva da maior importância aquele
projeto, altamente significativo. Não é por ser do PT. não por ser o
Lula. mas porque narava do problema mais crucial e dramático
deste País, que são os 32 milhões de pessoas passando fome. enquanro o Brasil tem estoque de alimentos apodrecendo por falta de
destinaçio. E quando não apodrecem. são leiloados. e os mais ri-

cos compram esses estoques reguladores do Governo.

9_Presideote I!amarFr.mcoficou ~sionadocomo projeto. Maicamos: uma reunião no Palácio com a equipe do PT, o
Presidenr.e Itamar F:nmco e a equipe de governo. Fizemos três reuniões. eu participei das tres, o Lula panicipOu- de duas, e ouuos
ministros participamm também.
Fruto desse debate nasceu o CONSEA, que é um conselho
canposto de IeJl!=tanles da sociedade, sob a coordenação de
Betinho e de Dom Mauro Morelli, coosiderado até então um Bispo
revolucionário. Todos se assustar.un com a sua indicação para se~o executivo. Mas o trabalho foi feito. Um trabalho. na minha opinião, esperacular. Milhões e milhões de brasileiros veriãm
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. É claro, Sr. ~idente, que eu sei. ninguém precisa repetir,
que distriOOir alimeniD é o supra-sumo da iDcompetência para
equacionar o problema social. E claro que eu sei que temos que
ensinar a pescar. temos que gerar empregos, temos que criar con-:
dições para que tcx!os possam viver com dignidade, ganhar o seu
sustento e comprar a sua alimentação. ~ao ganhar por caridade o
pão de cada dia. Mas para os milhões que estão passando fome. foi
uma solução apresentada. E não foi UIIla solução de Governo, não
foi aquela caridade de Governo. Foi entregDCaoBetinho, ;\Igreja,
à sociedade, que se organizoo par.t. fazer essa distribuição.
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tado. No Brasil, não é preciso nem criar as entidades. No Rio

Giande do Sul: por exemplo, temos os amigos de bairro, os ami-

gos de vila, ~dades religiosas. Existem entidades as mais variadas. E isso pode ser feito.
No meu Estado- e que V. Ex-s. não recebam o __que vou dizer agora como uma falta de modéstia ou como uma vaidade de
querer, na bOta em que estoo falando num plano de solidariedade
no México- e no plano de solidariedade no Brasil, falar oo meu Governo no Rio Grande do Sul- criamos um plano chamado Ação
nas Vilas. Havia uma verba destinada a esse plano que dávamos
diretamente à entidade sem nenhum intermediário. Fazíamos as
Havia grandes problemas. porque o Conselho contava com listas, as entidades se catalogavam. apresentavam o seu projeto na
seis Ministrqs. mas o f:qji.o de COIIlf».tc à fcme não tinha riem a METROPLAN e ela fazia o alinbamento. o levantamento e, se era
m.m::a do Govemo, quanto mais a IDDICa de Ministro. Normalmen. ccxreto. era aprovado. Em reunião n_o palácio. para aode iam mite, a entidade gosta de a~. Nesse, não apareci. Por isso, vá- - lhues de pessoas. sem saber quem. era feita a distribuiçio dos cherias vezes. o Betillho e o nosso querido Bispo de Caxias me ques e assinados os compromissos. Obras as mais variadas eram
procuravam. para que eu os levasse à presença do Presidente Ita- realizadas na fotma de mutirão. O Governo do Estado fornecia o
dinheiro, os técnicos. fazia o mapa. comprava o material e eles as
mar.
Por várias razões, principalmente em função da burocracia e executavam.
porque ninguém era o grande respoosável, a coisa era dificil de anNo meu Governo. no Estado do Rio Grande do SuL não
dar. Só andava porque eu fazia a ligação entre o Conselho e o Plehouve inaugurações. Não inaugurei nenhuma obia~ Não há pJ:lCas
sidente Itamar Franco. Isso tudo contei ao Presidente Femando de inaugurações de obras minhas. Também não distribuí fot.ogmt_:'lãs de Govemador. Ninguém tirou fotogmfm minha inaugumndo
Hemique, convencendo-o a DOJIICU a Dr-. Ruth. Ela estaria a par.
os .Ministros teriain que respeiiá:.la., ela leria autoridade ética e mo- obrn nenhuma; nunca participei de nenhuma inaugur.J.Ção. mas fui
ral de poder conduzir esse conselho e fazer com que o plano de so- verificar as obras, e fui emocionado. Lá pelas tantas. levar.un-me
para Ver uma favela, lev3lam-me para vê-la antes e depois das
lidariedade fosse a termo.
O Presidente da República e o ex-Presidente Itamar são tes- obras. Antes. era uma fossa a céu aberto que percorria .a rua princitemunhas. Sinto-me, talvez, o graade respoDSável por convencer o pal, onde havia pontilhões de madeixas dWidindo-a em dois lados.
Senhor Fernando Henrique Cardoso a nomear a sua mulber. E ela Com o dinheiro destinado ao programa Ação nas V:tlas, a comuninão é apenas a sua mulher. é a antropóloga. que tem vida própria, dade encanou aquele riacho, termiooo com aquilo, colocou quatro
que tem biogmfla.. qu~ teai JiSpeito, qUe iem credtõilídade, que é a ciD.Co bicos de luz e fez o paralelepípedo. Para eles, foi a obra
Dr'. Ruth Canloso.
mais ãnportante de suas vidas. Foi a coisa mai$ importante que reA nova Constituição alterou as regras. Ati ootem só vinha a ceberam na vida. de qu.alquer governo. porque haviam convivido
esta tribuna. além de Senador, Minístro -de Estado. A nova Constia viOa inteira naquela fossa. naquela escuridão e naquele lixo. E
tuição permite que venbam também outras autOridades dO -goverpassaram a dispor de luz. esgoto e paralelepípedo.
Ohias como essas, Sr. Presidente, o Programa Comunidade
no. além de Ministros. Então, o Vice-Prcsidente. Senador MaiCo
Maciel qUÍ!! inau,&urai CÕm O-BetiDbo. Como ele não veio, Cu con- ~olidáàã. pode fazer aos milhões pelo Brasil afora.
sidW que deveria inaUgurar com a D?. Ruth. E por quê? Por cauPor isso: dei importância ao projeto do Lula, que o Presisa do Programa Cotm1nidade Solidária.
dente Itamar Franco aceitou. E por isso, dei importância ao projeto
Eu vejo; nO Governo do Senhor FemandO HeDri.que, muito de solidariedade do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que a
debate, muita discussão. onde Sua Excelência coloca. praticamen~Ruth eslá executapdo.
te. seu Governo nas refcmn.as da Constituição. Eu lainbém a coosiPor isso. Sr. Plesidente, porque vi no México. pozque vi o
dero muito importante. Presto. aqui, a minba solidariedade a esse ínteresse do Presi!ie~te. enlnlfconi um_ requerimento solicitando a
projeto. Tem de haver essa refonna. O que não aceito é dizer-se
vinda da W Rulll ao plenário, p3I3. prestar esclarecimentos sobre
e o Brasil depende 100% dela, que é tudo ou nada. Há outras o projeto Comunidade Solidária. pa..ra receber homenagens. para
,jsas, Não concordo e considero um equívOco o Governo pensar
ser aqui um fato inédíto esse de uma primeira-dama assomar à trique, por causa da reforma da-- Constituição. bldo o mais deva ser buna do Senado Federal, falando à Nação. E para. nos chamar. para
esquecido ou deixado para. mais Wde: a ética, a CPI dos conuptonos convocar. convocar o Senado Federal para. a nossa responsabires. Penso que a ética. a moral. a dignidade. a apumção da cotruplidade neste Congresso Nacional. Pata falar a este Congresso Na;ão é tão ou maiS impõitãnte. O Governo tem falado, falado e cional. onde se falam untas coisas e onde se têm tantos projetas.
falado nessa 11:fonna. Mas tão imJxmante _quanto -~~-para mim. é menos do que deveria sobre os problemas sociais. os problemas da
o Programa Comunidade Solidária.
sociedade brasileira. os problemas dos que mais sofrem e necessiA W- Ruth. justiça seja feita, f.alandoao Conselbo- segun- tam.
do notid:im os-jõmii$ dC 6óje -. elii uma ~ião no Rio de JaneiSou surpreendido, Sr.- PrCS:idente, com uma notícia em que
ro. anunciou que percotreri.i o mundo em busCa-de verbaS.
não acredito, de que o Senhor Fernando Henrique teria ficado magoado com o convite à Dr-. Ruth Cardoso. Está aqui em O Globo,
O projeto de solidariedade que vi no México emociona. É o
seguinte: no México. se não me engano, há um milltâo de entida- na colura da Tereza CruVinel. e os jomaliãas da V~a haviarg. me
des. Treze ou quinze pessoas se mlnem. formam um grupo. deci- consultado.
dem que vão resolver o problema de uma determinada favela, de
Ontem. quando fui falar com o ex-Presidente- Itamar- eu ia
uma detenninada creche. de uma certa ma; vão ao governo. rece- procurar o nobre Líder do Governo no Se_nado, meu querido Senabem a verba e executam a obra. Não há intermodiários. não há emdoi--. eram 19b e fui chamado em razão dessa notícia. Encontrei
preitefrã. oão há perc~ntagem. Eles executam a verba diretamente.
lá o I..ider do Governo na Câmara. Deputado Luiz Carlos Santos.
Entendo que, claro que adaptado. esse projeto pode ser imiEnu-eguet a S_. Ex• cópia do requerimento parn. que perguntasse ao
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Presidente da Repd.blica o que pensava a ~to e se eram verdadeiras as notícias de que havia algum :ressentimento de sua parte
por eu ter convidado a l)rA Ruth Cardoso. Se fosse vetdacte. eu entraria com um requerimento pedindo a sua retirada, senão, eu o
manteria. O que não podia açontecer era o que a imprensa estava
dizendo, ou seja. que o Senador Pedro Simoo. teria criado uma situação de consttangimento à figura da I>J:& Ruth Cardoso.
Enm::guei, então, o requerimento ao Deputado Luiz Carlos
- requerimento que tenho em mãos neste momento. Não sei se õfaço. mas ~endo entregá-lo ao Presidente José S.amey, ou mellior. ao Uder do Governo nesta Casa. para. que S. Ex .. me responda se o Presidente Fernando Henrique Cardoso coosidera
interessante que a Dr" Ruth Cardoso compareça; oo então deve-se
perguntar à própria Or- Ruth Cardoso, que ~ independente. se ela
quer vir a esta Casa. Se quiser, 66mo; caso contrário, retirarei o~
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de V. Ex•, pois o Betinho. Secretário-Executivo ao Conselho, na
gestão anterior, era quem ·mais criticava o Governo. alegando não

ser membro do mesmo. quando o era.

A PnlsidePle quis dizer que essa é uma instituição constimída por pessoas do Govemo e da sociedade, exatamente para que
exista a J:ROCUpaçlo COill o Pais, independente do Governo. Essa
é, a meu ver, a mensagem da Primeira-Dama, com a qual estoU totalmente solidário. Esse fato lhe pel'm.Íte exercer a função como
uma pessoa da sociedade brasileira. que interpreta esse pensamento~ S. Ex• não está ali como ~te do Governo. como mulher do Presidente. nem está ali pua fazer a di'>tnõuiçãó de favores
do Govemo. mas pata um trabalho solidário do conjunto da sociedade. Foi assim que entendi
Creio que seria muito profundo se convidássemos a Presidente do Caaselho e a Soaet.iria Executiva. Sr" Aona Pe!iano,
querimento. Apenas preciso esclarecer as razões que detennioaram para virem aqui. Seria interessante que, ao contrário inclusive do
esse requerimento.
rCquerimeoto feito pelo então Senador Marco Maciel, V. Ex• e o
A mitlha justificativa é exatameutc: esta:
Sr. Presidenl.e fossem e~gados de fazer, em nome da Casa. o
Em 22 de fevereiro deste ano. da tribuna do Senado, anun- (;(lllvite para que, já 110 mês de março, a Presidente e a Secretária
ciei que apresentaria mquerimeoto convidando a sr- Ruth Cudoso Executiva viessem aqui participar' de um debate sobre a matéria_
para expor o seu programa de trabalho a esta Casa.
Não que eu ~a alguma preocupação no sentido do debate. A
Fiz. naquela op:::ntunidade, as seguintes considerações, que preocuptção que tenho é a de que nós. do Congresso e do Senado,
~o. a seguir, junto com o aparte do eminente Senador
temos que anegaçar as mangas e perguntar-lhes o que podemos faEdwmlo Suplicy:
_zer par.1 ajudar. para colabota:r, para estannos presente, porque se

. Propooho. Senador Suplicy, que se

faça um con-

vite à nova Presidente do Conselho Executivo do Programa Comunidade Solidária. que é a PriniCira.-Dama.. e
à Sr" Alma Peliano. para virem aqui. porque considero
esse o projeto mais importante neste momento.
Haviamos convidado os represent.mtes do Governo anterior

e não houve oportunidade de cuvi-los. Mas. agom, no momento
em que a Presidente do COnselho presta um depoimento. quero
felicitá-la pela profundidade. conleÚdo e seriedade com que o fez.
no instante em que irá iniciar esse trabalho -teferia-me ao discurso de posse da Dr" Ruth Omloso.
O Seb.ador MalOO Maciel havia feito esse convite anteriormente. mas S. Ex 1 não foi atendido. Por um lado, foi até bom. porque houve alterações que não imaginávamos acontecer.
Aparte do Senador Suplicy:
Permiti-me lemlmtr que o xequerimento de OOD:vocaçào :referente ao CONSEA é de autoria ~ _atual
Vice-Presidente, Man;o MacicL Aproveito a opar1lmidade par.o retilícar algo que • Primeim-Dama. Ruth Cardoso. mencionou ontei:n em sua entn:Vista. à imprensa.. S.
Ex• afirmou não ser do Governo. Ora. é falO que o cargo
por ela ocupado não é remunerado. maS·- o Presidente do
Conselho Executivo do Progr.una Comunidade Solidária.•.
O SR- PRESIDENTE (Teocoaio Vilela Filho- Fazendo
soar a campainha)- Solicito a V. Ex• que seja breve. em face do
retardamento da sesslo.
O Sr. Eduardo Supli~- Sr. Presidente, já estou concluindo. Mas. obviamen~. se o Presidente Femando Hellrique Cart1oso
afumou ontem aos· Ministros. que deverão atender às solicitações
da Presidente do Conselho Executivo do Programa Comunidade
Solidária. como S. Ex• pode dizer que não é do Governo?
Jus[amente, a Constituição permitirá. que a cotlVidemos para
vir prestar esclarecimentos ao Plenário por ser a responsável por
aquele Conselho; portanto, como membro do Govemo. Não é uma
função :remunerada. mas a responsabilidade existe.
O SR- PEDRO SIMON - Com todo o respeito_ discordo

trata de um projeto n:a!mente Ílllpo!Wlte-

C:reio, Sr. Presidente. que esse pronunciamento demonstra.
de forma inequívoca. meu respeito e admiração pelas Senhoras
Ruth Cardoso e Alma Peliano. Minha intenção era. declaradamente, a de fazer com que o Senado desse seu_ apoio ao Programa Comunidade ~olidária. que cccsidero da maior impOrtância. pois
temos milhões de nccessílados.
O SR- PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Nobre Senador Pedro Simon, lamento con:iUnicar a V. Ex• que o tempo está
esgotàdo há dois mizwtos.
O SR. PEDRO SIMON - Quando estive recentemente no
México. assistindo à posse do Presidente Emesto Zedi11o, como
l"CppCSeDi'antc ofiCial <h" Presidente Itamar Franco, interessei-me
pelo Programa Comunidade Solidária e trouxe ampla documentação a respeito. que encaminhei ao Pxesidente da Rep.íblica eleito,
Senador Femando Hemique CanlosoLembro-me, Sr-_ Piesidente. que,. no fmal do Gov_erno Itamar Franco, o Piesidente eleito, Ftma11do Henrique CardosO. cuja
preocupação com o qUadro social tenho sempre ressakado, disseme, cena vez. que n3õ decidira se nomearia ou não sua esposa
para a Presidêocia do Conselho. Ponderei-lhe que seria aconselhável essa JlOIDe:aÇão. porque o Programa Comunidade Solidária teria a participação de cilico Ministros e haveria necessidade de
quem pudessecoordenaressaação em nome do Governo.
Fui dos mais entusiastas defensores do CONSEA. durante o
Govemo liamar Franco. e do trnbalbo =Iizado por D- Mauro MoreIIi. Betinho e muitos OOiroS. pois tenho a maior admiração por
quan~ se dedicam aos necessitados. Por este moti1(o, apoiei orequerimento do entãÕ Senador Marco Maciel, hoje Vice-Presidente
da República. para que D. Mauro ~Ui e Betinho fossem convidados a depor no Sena_do. e, pela mesma razão, estop propondo a
=onvocação de O. Luciano Mendes de Almeida. Presidente da
CNBB, para debater conosco a Campanha da Fraferriidade deste
ano, dedicada aos excluidos.
-Impressionado favoravelme:or:e COIJl a profundidade das declarações da Dt' Ruth Cardoso sobre o Programa Coumnídade Solidária e convicto de que é nosso dever. como representantes do
povo, analisá-lo e contribuirpar.t a sua execução. propus que fossem convi~ as s:n Ruth Cardoso e AMa Pe!iano para exami-
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narem. conosco. Em encontro com o Presidente Fernando Henrique
Cmloso, comuniquei-lhe esta minha intenção, que a considerai
muito~te.

No início de maiÇO. encaminhei à Secretaria-Geral do Seuado o ~erimento, propondo que fosse S. s• convidada. A Secretaria-Geral da Mesa. o devolveu, porque, de acoroo com a
Constituiçio e com o Regimento Interno do Senado, tiuha que ser
convocada, e não convidada. Havia. pois, uma impOsiÇaO legal.
daí o convile.
Por isso, Sr. Presidente, entrego este documento ao nobre
Líder do Govemo, Senador Elcio Alvares, e faço de S. &• o ~
poosável Se o Senhor Pmidente Femando Henrique Qudoso ru
a Primeira-~ enlender que deva ser retirido, S. Ex• poderi enttegá-lo ao Senador José Samey e estam IOtirada a coovocaçio.
O meu requerimemo diz o seguinte:

Com fundamento no disposto na alínea c. do inciso D. do an. 215 do RegimeDlo lnlm!O do Senado Federal. requeiro a V. Ex• a mtimda do Requerimento D0
334. de 1995, ~ minbll autoria, convocando a SrA Ruth

Cazdooo. P=idente do Progmma Commidade SolidA·

ria. para comparecer peiiillC o Plenário desta Casa..
O requerimento está feito. Vou entregá-lo ao nobre Líder do
Govemo. Se o Senhor Femmdo Henrique ou a sua esposa ent.cnder que ela nio deve vir e falar à Nação &om o Programa Comunidade Solidária,. eni.Icgo o rcquc:rimeuto. A n4o ser que, em se
tralando da autoria do Pedro Simoo, já. se entenda que o projeto
para se CODSeguir uma CPI dos eoauptores atmpalhe a refonna. da
Constituição; convidar a Primeim-Dama para vir debater o programa também. atrapalhe a refOIIlla da Constituição. É hom de tcJm.os
apenas a reforma da Constituição e dcixm:mOs o Programa Comu-

nidade Solidária pam mais tarde? Se foc esse o caso. peço descul-

pas e retiro o requerimento.
Se é esse o pensamento do Presidente, eu n:spei10.
Peço desalJpas. mas en~go ao nobm e querido Lider este
'"'!Uerimenlo. Muito obrigado.

O ~ ELCIO ALVARES- Sr. P=ident<:, peço a po.lavm
para uma lxevíssima comunicação de Lidelmlça.

O SR. PRESIDENI'E (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a
palavra ao no~ Senador Elcio Alvares. em nome da Lidetança.
por cinco minutOs.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para uma b!evissima
comunicação, como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. PMsidente, Sr.;. Senadores, peço primeiramente a devida vênia à Mesa parn
fazer da brevíssima conmn.i~o um instrumento de aparte qtie
não pôde s« :rulizado. em cumprimento ao dispositivo regimentaL Sm daqueles que ententlem que devem ser rigorosamente
cmnpridos os prazos.. No caso do Senador Pedro Simon, jamais eu
poderia silenciar, por um motivo muito importante e pela atualidade da matéria.
Faço um registro em relação ao n:querimenco do Senador
Pedro Simon. Ioclusive alguns jornalistas da Casa solicit3ram que
eu me pronuociasse a respeito desse requerimento.
Tmla-se de um documenlo profundamente correto dentro da
sua propositura. Reitero. com toda Emase. que o com.portamcDJo
de S. Ex* em relação a todas essas iniciativas tem- Sido dentro do
maior rigor em relação à ética. O Senador Pedro Simon, a nleu ver
- S. Ex• sabe disso-. é um dos exemplos desta Casa.
A respeito desse documento, no momento em que o Senador Pedro Simon me faz portador das razões e do mérito do pro.
prio ~erirnen10, queri> dizer que - S. Ex* sabe melhor que
ninguém que o Pmsidente Fernando Henrique Oirdoso lhe-tem a·
mai-= alta estima e o mais alto apreço. e nisso eu me perfilho - a
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questão é a oportunidade do mesmo. No entanto, deixo muito claro que o_Seoador Pedro Simon,. mediante a·leinira que fez. esclareceu a intenção do requerimento: dar a .DI- Ruth Cardoso. que tem a
importante t=fa de cocrdenar o Progmma da Comunidade Solidária. muito importaine pela frente que é i tarefa da Comunidade
Solidma. a opxtuni.dade de realmente dizer dos seu propósitos.
Eu g~ de ter feito esse registro desde o primeiro ÍDS·
tante.. Não me prommciei. naquela ocasião, a respeito do requerimento porque o achei alramente :respeilOso - é da índole do
Senador Pedro Simon. S. Ex" seria incapaz de lançar mio de quaJ.
quer expediente que dificultasse- os trabalhos desta Casa. Tive

opatunidade de conversar com S. Ex• a respeito da CPI das Empmiteirias, e o faz da_ maneira mais IC.speitosa possíveL sobretudo
por cansa da conduta exemplar do Senador Pedro Simon.

VoU receber o r~ierimeDto e Cvidentemente conversar com
DI* Ruth Cardoso. EstimO sinceramente que tenhamos os esClare-

cimentos occessários.
Em relação à questão~ oportunidade- esse projeto está na
sua fase embrionária -, terei a im.eira sinceridade de falar com o
Senador Pedro Simon, que me faz depOsitãrio do próprio requerimento penmte a nossa Casa.
Sr. Presidente, em. en.tamente isto o que queria fazer: registrar o mais alto aJXeÇO pelo Senador Pedro Simon. Em nenhum
momento pode ser colocada qualquer dúvida solm a intenção que
o moveu. no mamemo em que· apresentou este requerimento pe·
rnnte a Mesa.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidenr.. peço a pa·
lavra pata uma breve cotmlD..icação de Liderança.

O SR. PRESIDENI'E (Teotonio Vilela Filho)- Conc.do a
palavra, por S minutos, ao nobre Senador Eduardo Suplicy para
uma CODJU.Dicação de Liderança.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Como Lider. para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
SIS.~Senadores, dada a importância do tema levantado pelo Senador Pe<b:o Simou. agora comentado pelo Uder do Govemo. Senador Elejo Alvares, eu gostaria. em primeiro lugar. de Ponderar que
comiden::i muito elegam.e a atimde do Senado Pedro Simon. S. Ex•
foi Uder do Governo Itamar Franco e. nesta Casa. esteve entre
aqueles que mais apoiarnm a candidatuia do então Senador Fer-

nmdo Henrique Catdoso.
Com a atitude.de ponderar ao Líder do Govemo o fato de
que estar.i em suas ~ a decisão de avaliar a melhor oponunida-

de para que a Dr- Rulb Cardoso compazt:Ça ao Senado. o Senador
Pedro Simon faz com que não haja qualquer tipo de constrangi-

menlO para a Primeiza-Dama.
SalieoiO que já deveria estar oa mente do Presidente Fernando Henrique Cardoso a possibilidade de convidar a l)rl Ruth
Cardoso. uma vez que S. s• tem todos os méritos paxa ocupar a
PtesidEocia do Conselho Executivo do Programa Comunidade Solidária.
A

.ora Ruth Cardoso fez questão de afzrmãr que -não seria
membro do Governo. Mas. no discurso pronunciado pelo próprio
Ptesidente Fernando Henrique Canloso. por ocasião da posse da
Presideote do Conselho Executivo do Programa da Comunidade
Soi:dAria, Sua Excelência investiU-a de responsabilidade. decl.araDdo inclusive os 10 Ministros IIJt:mbros do Conselho da Comunidade Solidária teriam atenÇão especlaf de levar em contl os apelos de
quem. estava investida da coordenação do Conselho da Comunidade Solidária.
O art. SOda Constituição Fedetal. com base no qual o Senador Pedro Simon propôs a sua ~vocação da Primeira-Dama. diz:
"A Câinaia dos .DCputa:dos e o Senado Federal. oo
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qualquer de suas comissões. poderão convocar Ministros
de Estados ou quaisquer titulan:s de órgãos cfuetam.entc
subordinados à Prosidência da República. pua prestarem. pessoalmente, informações sobre assuniO pnwia·
mente determinado, importa.Ddo em crime de
responsabilidade a anséncia sem justüicação adequada."

Fiquei pensando. Sr. Presidenle, como defmir a posição da
Presideote do Conselho Executivo da Comunidade Solidária. Em
seu livro Diràto AdmiDistraSvo Brasileiro. Hely Lopes Me~l
lesdizquc
"AgeDtcS públicos são todas as pessou f"ISic:as incumbidas defmitiva ou transitoriamente dO exercício de
alguma fw>çãD eslallll. Os agentes nomuthnenle deaempenham funções do ótgio. disttibuidas entre os cugos
de que são Úbl~ mas excepcionalmeme podem exercer funções sem cargo. A regra é a atribuição de fu.nções
mllltiplas e genéricas ao 6rgio, as quais são repartidas
especificamente entre os cargos ou -individJalmente entre os agentes de função sem cargo. Em qualquer hipótese, porém. o cargo ou a função perteD.CC- ao Estado e não
ao agenle que o exerce. I'llZk> pela qual o Estado pode
suprimir oo alterar cargos e funções sem neohuma ofensa aos direitos de seus ti~. como podem desaparecer os timlares sem a extinção dos cargos e funções''.

Diz mais sobre os pod=s e dev= do admUristmdor público, sobm os encugos daqueles que geram bens de intcresse da
comunidade:

''Esses gesto= da coisa púb!iOa. investidoS de
canpetênc~

decis6ria, passam a ser autoridades. com
pod=s e devores especificas do cargo oo da fuz!çio e.
coosoqüeolemente, com ii:sponsabilidades próprias de

suas alribuiçõcs."
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O SR. PRESIDENTE (AntOnio Carlos Valad=s)- Concedo a palavi-a à nobre Senadora Benedita da Silva. que terá ].0
minutos para fazer o seu disrurso.
A SRA. BENEDITA DA SR.VA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte disanso. Sem ~vtsão da oradora.)- Sr. Presidente. sn e
Srs. Senadores. cumprmdo a detetmioaçiio positiVa· de que devemOs t:mzer o tt:lal.óno de oossas viagens, prestando co11tas de nossas atividades. em que pe~e eu não estar represemando esta Casa
DO fórum oficial dr Copedlague. fui coovidada a participar do fórum paralelo. tambémJU!u:ado em Copenhague, oportunidade em
que me manifeste1 a ~o da situação da criança e do adoles-

cente em nosso Pai~
Sr. ~. o DOUO País foi colocado na ordem do dia
como um pais qJe vlOieata cnmças. um país que não tem justiça
scx:ia.l., um pãs cp.~e. oa verdade. tem exterminado crianças. um
país em que bá uma de-ça.daçio social enorme. Por isso faz-se ne~
cessária uma ateor:;.io npraal Dio s6 dos govemantes. mas tam~
bém cJo:ç ~taUes pollllcOl. ..,a esta. questão.
E claro ~ wbrm.::l5 das d.ificuldades e desigualdades sociais existerues ea: DOUC Pau. Mas é preciso resgatar a nossa imagem no extcnot f. a fo.Jrtn& dr fui-lo seria aplicar políticas que

dêem ao Pais ~"hes dr M' desenvolver economicamente, para
que não se vt".J& DlAD ~~ c:ut cem:vel quadro social que se apreca.da r'loo.lUm& ór Do.,&S&S cx1ades.
Foi lm;nr'·..&:ur t'tu: arue fórum par.Uelo, até porque. em
Copenhague. trwftDI..• WDhtm um f6mm oficial onde, coincidentemen[e. pcru..·rpam.• .la' , ..~mxações do Dia Intemacional da
Mullier. oponuntdaoJr "m ~ o DOSSO Embaixador pôde se manifestar em oomr ÓL' c.- ... «t..) aprUc:ntando a proposta que temos
em ·n:laçio a.Ol dzTa • ~ lm.Jbn:.
NeSSt" m&."JmrD.It.. , "ll.l" CDr.-. atetllos a sua proposta- iriclustve
CoD.táv.amc:K coa: a ~li ,Jo.) Seoador Eduanio Suplicy- mas a
coc.sldcnEDO\ t1. ma.1a l a. ~ 1 QUf: somos a maioria da população
desté Pais.. pm- u.&.""D>• l..&rnl"lf'm rrsgatar a nossa cidadania. porque
Dio lemc& podado.· ,.ur ft rm 1t..Jda a sua plenitude. nossas fun<;ões
como C1dadh.. WJI lf'K. "'~' • oossa capacidade intelecrual e
prof~
11a
p.w1le~ pOlítica, se}ã. na maternidade. que ~ uma ~' •anal p~n D6s..
senta em

Ota. foi o ps:óprio ~idente quem investiu a Dr- Ruth Cardoso da ""l'JlGllS"bilidade de coordeoar aç&s do Cooselbo de Co••w.
umnidade Solidária. Exíste, evidenteme:nle.-a secmlária eXecUtiva,
a sx-- Anna Maria Peliano. Mas. como as docÍsões são tomadas por
~. . . .-erdadl r &la' com que o Governo assuma
quem exen:e presidência, por quem esteja sendo ministro de cada compromlSIOS ma.a,... u• u ~ deste Pais. Isso é fundauma das Pastãs que compõem o Conselho Executivo, é 6bvio que mettal. ji q.x ca MVmm· IU\>""Iri outro encontro. na cidade de
àS,. Prosidenle do Conselho Coosultivo foi deliDida a responsabi- Pequim. f..sprnaa• ~ " CA-wemo dele participe também, levanlidade de coordenação da ação do que o propio Prosidenle definiu do uma pop-.a -.. ~do pooto de vilta das mivindico:mo principal programa social do seu govemo.
cações das mua--. . . a......e daquelas que não têm a
(O Sr. Presidente faz SOOi' a campainha.)
oporru~ dr f*l .. lJW .tu. debdcs. Para isso é preciso que
Para ocmcluir, S1·. PmsiãeatC.. ge&!aria ·de aiitma:r que. quan- haja uma p&nxiJ*r,.a.' po~•· pcwque são essas mulheres. na sua
do o Presidente investia a. St!" Rulh Cardoso oo cargo de Presidente maioria. qur H.à.J a:a arár-111 do da. para que haja o implemento de
do Con-;ellio Exea~livo, obvia.J::lcnlt a inaJmbiu. de tt:SpODSabilida- uma poliuca umda&ra. f: pnt'liO ouvi-las aqui nesta Casa e na nosdes per. .nte a Administmçio Pdblica.. Assim sendo, em qualquer sa yqn:eseataç.io. que ~ estará JRSC111e nesse encontro.
momenl , que o Co~ Nacional coosidemr adequado. ela po- colhendo mf~ q,H' poa.am. de alguma maneira, contribuir
d~ ser convidada ou coovocada a prestar esclattcimcntos nesta
com o Govemo f-edcnJ u defesa desses interesses.
0&."3..
Em Copeaba~ 1J~ também a oportunidade de visitar o
Sr. Presidente, scgoindo a fcmna elegante com que se proce- Parlamento. cm&: ~ '*'t.erv&r :a a1uação- dõs parla.meo~s e a
d'!U o Senaàm" Pedro Simon. aaedito na poSSibilidade de a S:f" participação do pJblK:o. Não vw comparar uma Casa com a ou1ra.
Ruth Cardoso- que. com toda a S.U"I. bagagem 01ltural de cientista porque ainda tenho • espermça de ver toda essa galeria lotadu de
sc-x:.i2 :. ~ antr•. ' 1 ~.a. tem dialogado constantemente com agentes bn:si.leiros e de brasileuu assistindo ao debate político que esta
da sociedac...
.a- vi· dl.t~i ttocar idéias sobre a questão de como Casa. ofcm:ce. Acbo que. no Seoado. temos melliores oportunidaos prodema<~ sociais bresl!eiros. Mlito obrigado. Sr. Pre- des de fazer o debate nacional das políticas de interesse do nosso
sidente.
País e da política intemacional O povo precisa. ter a opot1Unidade
de participar desse debate, ainda que como ouvinte. evidentel:Ilen~
~Juranre o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Teo•'nio Vilela Filho, l 0 Via-Presitknu, deixa a cadei- te. Então, é pm::iso que este Parlamento seja dinâmico na presença
ra z presit/.ência, que é ocupada pelo Sr. AnlÕnio Car· dessa topreSeDtaçáo.
Sr. Presidente. ouvi atenlamente. o discurso feito pelo Senalns Valat:laMs. Supknre tk Secretáric.

se.,.

suPerar
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dor Pedro SimOn. Entendo que a sua iniciativa é perfeilameme dariedade pela Pf"SCDÇa de V. Ex• na tnDuna.
A SRA- BENEDITA DA SD..VA -Agradeço o~ "!"11" sena.)lstivel ao exercício delllOCl'ático de nosso mandato, independentemente das questões regimentais. Como politicos, temos o sível de V. Ex ...
dever de prestar escl~lOs ao povo e ao Govemo DO moIr a CopcDbaguc significava tamb6m levar a conlribuição
mento em que formos a:quisitados. O Parlamento estará cada vez desses setores para o debate que se travava no fórum oficial Cc demais enriquecido, na medida em que realmente puder estabelecer senvolvimento social. Temos visto as discussões das grandes quesum diálogo entre as ~rações dos Poderes Legislativo, Judi- tões. e quando DOS ~pamos com a questão social. ela não é
ciário c Executivo. É importantíssima essa iniciativa. e t.amb6:D. assegurada Dem DOS nossos debates e muito menos nas nossas poquero referendá-lalíticas.
O Sr. Pedro Simoo - Pemritc-me V. Ex- um aparte?
Pude observar também que. naquele país. são cobradas taA SRA- BENEDITA DASD..VA- Concedo um aparte ao xas elevadíssimas. mas elas têm retomo social. principalmente na
nobte Senadocma da saiíde. de forma que. nas IUas. não se distingue pobre de
0 Sr• .Pedro Simon - Em primeiro lugar, quero manifestar rico. Atenlei também para a questão da educação, sem a qual é ima V. Ex• a alegria e a emoção com que a vejo na f!ibuna. Aprendi a possível o desettvolVimcnto.
adminl-la na lrilxma da Câmar.l.dos Deputados. E uma boma muiSe o DOSSO Govemo não fcr sensível à educação do povo
to grande par.ollÓs, Senadores, lê-la aqui_ Mulber, mulber de cor,
brasileiro. ~mos. daqui a pouco tempo. não apenas ignorantes,
mulher das favelas do Rio de Janeiro, V. Ex• representa o povo poz:que a cultum é tudo ~ilo que o individuo consegue aprender
nesta Casa. Pua n6s, querida Senadom Benedita da Silva, que ge- por si mesmo, mas cidadios sem a chamada educaçlo formal, que
ralmente debatemos aqui a. vida inteirn. nos oito anos de Ill3lldato, di a condição ao indivíduo. até mesmo ao que esti na base da pias questões, poc exemplo, Brasil e BClgica. os problemas da gmn- râmide social. de competir DO âmbito do seu trabalho. já. que ele
de C<ODonria, os problemas da aplicação das taxas de juros, o pro- precisa ter iDformaçiles.
blema dos resultados, o problema das exportações. o problema das
Nosso País. que é praticamente um país de analfabetos. não
importações. o problema daqueles que produzem e vendem seus garante, na sua política social. a alfabetização, essa oportunidade
produtos, etc. Nós. hoje, vemos V. Ex'• representando a gente sim- aos lates pobres. mas apenas aos privilegiados. E p:nque assim soples. aqueles que passam fome. aquela gente das favelas do Rio de mos. pmque conseguimos deter essas informações. também somos
Janeiro, gente que parece ser a única responsável pelos crimes IA dcvcdotes. co-responsávcis cm fazer ca:n que essa sensibilidade
cometidos. V. Ex• vem nos mostrar o outro Brasil, o Brasil que social que economicamente não se ajlsta. possa chegar ao nosso
exige a nossa presença e o 1lOS$O tiabalho, o Bnsíl que nos per- govcmo pam o implemento dessa política;.
gunta a cada dia, quando voltamos para casa- nós. que chegamos
A sr- Marluc:e Pinto- Permitc-i:ne V. Ex• um aparte?
ao Senado às 7h ou às 8b da maobi, que trabalbamos. que debateA SRA- BENEDITA DA SD..VA- Ouço o aparte de V.
mos. que discursamos.. que fomos pam as comissões - em qae o
nosso trabalho tedundoo de bom. de alívio para essa gente miseráA Sr" Marluce Pinto- Nobre Senadora, realmente, no Sevel, par.o essa realidade de 32 milhões de bmsileiroo que passam nado. só tem::G wisfaçã.o em tê-la conosco, para dar continuidade
fome? Olhando para V." Ex•. com ·a representatividade que tem, ao grande uabalho que V. Ex.. fez no decoirer de oito anos como
olhando para a espontaneidade do seu proramciament.o. em que Oepltada... FlCO à vontade em dizc:r estas palavras. porque fui sua
aborda II.SSUiltos relativos à mulber, às minorias. à fome. à misérii, colega llumnte qualro anos na Câmar.l. Feder.ú e, na época dos tmàs cli.scrimmações inlemacionais. tenho a COllvicção de que V. Ex• balhos da Cons:tituição, acompanhei passo a passo a sua disposiestá aqui como que cobruulo de nós. Quero dizer-lbe que para ção, a sua atuação. as suas indicações Nessa época. éramos 26
mim não é preciso nem que vá para a tribma.. Basta olhar para V. mulheres na ~ boje. no Senado da Repiblica. somos cinco,
Ex• para constatar o seu vigor. a sua seriedade. a sua ~ mas tenho certeza de que remnos a mesma cooper.1ção dos nossos
sentatividadc. Gostaria de dizer-lhe que está aqui como uma espé- colegas Senadotes. como tivemos na Câmam dos Deputados. A
cie de coosciência oossâ. a nos cobrar o que estamoo fazendo pelo atuação de
Ex..
de grande valia, porque sabemos do seu
Brasil Que o B=il vai mudar, vai mudar! Já<=<= 5%, 6%. Já desprendimento, alé porque as dif!OU!dades enfrentadas no passativemos a época do milagre brasileiro. na Revoluçio. na época do do serviiam para fOita!ecê-Ja na defesa do povO- Todos nós aqui
Sr. Delfnn_ quando = i a D[ais do que q1111!qler ootro pais do sabemos dos problemas sociais do nosso Pais. Atmvés do nosso
mundo. li construímos riqueza. Mas. em tcnnos sociai&. considc-- ttabalho nos nossos Estados., procuramos minimizar a fome da porancb-se os que sofrem. os cx.Clofdos. este Bruil esti. amiMando pulação. procummos dar melhores condições de vida às crianças e
cada vez pior. V. E.l... está aqui para nos advertir e para nos alertar. aos idosos. enfim.
um tm.balb.o digoo que possa ter alguma
Dízem. que vale mais acender a vela do que amaldiçoar a escuri..: repercussão no conteXto nacional. Mas. nessa- revisão constituciodão. Como se diz que. na outia vida - se existir outra vida - será nal, saberemos também nos impor. mostrnr o nosso trabalho. Tccobrn.do de cada um na. mesma medida dos bens e da competência Ilho certeza. minha colega Benedita da Silva. que vamos
que Deus lhe deu; que seii cobrado de cada um o que fez par.t mi- conseguir. como já CoriSCgtiimos.. O Brasil e nós., Senadores. temos
norar o sofrimento dos que passam fome c dos que Dl.Cil'Iml de certeza absoluta de que a sua presença cm Copenhague elevou a
fome; então. nós. Senadom. semmos os mais cobrados. porque so- imagem do nosso País. porque V. Ex• soube representá-lo muito
mos os Senadores da República. somos os chamados pais da Pá- bem. Tenho absohlta convicção de que, todas as vezes em que Betria. os 81 privilegiados que devem estar preocupados em resolver nedita da Silva sair do DOSSO País para represcol.á~lo, scr.i paza digos problemas da Nação. E o que eslamos fazendo? Como estamos nillcarnão s6 a nmlher, nio s6 a mulher de cor. não s6 a Senador.a.,
cumprindo o oosso mandato e o nosso compromisso de atender mas todo o povo brnsileiro. Quero parabenizá-la por seu belo disaos milhões que passam fome, que eslão na miséria? Não importa
Receba desta sua colega toda solidariedade e admiiação
se estão no Rio. DO eleitorado de V. Ex--. ou se estio DO Rio Gran- pelo seu tr.a.ba.lbo.
·
de do Sul. no meu elcitcndo. Eles estão DO Brasil.. e essa t: a nossa
A SRA.. BENEDITA DA Sll.VA- Agradeço o apane_
primeira missão. V. Ex.., para mim. é um símbolo. querida Scna.do-A noss 1. presença aqui., ainda que minoritária, estará se ~
.r.a.. do camiDbo que temos que pen:oner. Meu abraço e minha soli- mando à presença masculina. que é majoritária e que conhecemos

v.

sem

razer

curso.
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muito bem. Mas .epresentamos a maioria da população bdsileira
e, assjm. desejamos nos somar aos colegas. para que a disolssio
política não seja discrimmatória em relaçio 1 partiçipaçio da mulher, que tem uma ..ptOS<Dtaçio pol!lica leg!tima.
O SR. PRESIDENTE (Aut&licCsrlos Valadares)- V.&"
dispõe de dois minutos paza b:mlinar o seu discurso. Inrcxmo l
Casa que. logo após a fala da nobre Senadora llenedita da Silva.
entraremos oa Ordem do Dia.
Lamentavclmente, os demais oradores nio poderio fahr ates da Oidem do Dia; mas. como esta esti bastante ICS~Ilnida. posterimmente a ela.. cada. um terá direito a SO minutos. O primeiro
orador após a Otdem do Dia seri. o SenadorGenddo Melo.
Muito obrigado. Senadora Benedita da Silva.
A sr- Emília Femsmdes - Pcnnitc-me V. &• um aperte,
nobre Secadora. Benedita. da Silva.?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Lamc>to profund&meDle Dão lhe poder c:onocdcr o aparte. nobm Senadom Emflia
Fernandes. Ftc:a:ri para a próxima vez.
O SR. PRESIDENTE (Anl&io Carlos Vala<la=)- V. Eot'
ainda poderá 0011eeder o aparte à Senadora Emília Fcrnaudes.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sendo assim. OOIIOOdo
o aporte à nobre Senadota Emilia Femandes.
A
Emília Femandcs - Solicitei o aparte, nobre Senadota Benedila da Silva. paza manifestar a urinha sati>façio de saber que este Senado esteve tão bem repmsemado no Encontro em
Copenhague. onde fotamdis<:utidasquestões importantes dopcnto
de vista social. DO que diz respeito à igualdtdc. ao desenvolvimento e até mesmo à paz. Cem. a presença de V. &• e do Senador
Eduaido Suplicy. temos certeza de que esta Casa esteve muito
bem .epresell!ada.
fui designada por ..., se1eto
PleDário e pela Comissão de Relações Eottericm:s e Defesa Nocional paill ir à última reunião prcparat6tia da ~ de Pequim. que já está acooko~·tuio cm Nova Jmque desde o dia IS e se
prolongará ali o dia 4. Por decisão ronjuD de uma bancada também de mu~ da Câmara Fedmtl que estado indo a essa reuniio em Nova Iorque. saimnos do Biasi1 DO dia 29 e
participaiémos da reunião alé o dia 4, naquela cidade. Entendemos
também a prccw;:upa.çio de V. Ex- no que se"lefere a estmtqia$ e
ações concretas e objetivas, para que n6s, em CXJOjmto, bomens e
nmlbcres, com uma gtande ~sponsabilidade de autoridades maiores ~ Pais, consigamos. a partir de Pequim. ttaçar 1iDiw de
ações efetivas. Para isso. contamoS, inclusive. com o trabalho dos
Parlamentares mas. acima de todo_ com os óqics n:presentativos
do Governo, paza que ab!:am. de fato, espaços e catnmbos paza que
as mulb.cms c os homco.s disctimiiJados deste País~ um número
siguifu;ativo, excluídos de pma c:oodição de vida digna, ten1uun
ações objetivas. Estamos indo pou:1 essa reuníio prepar.>.tória com
a análise de um doeumonto que foi elahando pelos 6<glos governamentais. mas também estamos dmOO uma aleoçio especial ao
plano de ação proposto por um I!Npo de açio pazalcla. que hi meses vem estudando c 4pre$e.Dtmdo propostas uesse sentido. Quero
dizer da satisfação de ouvir V. Ex• nanando alguma coisa que. tenho certeza. sai do fundo do coração c dos seotimcnr.os. poRplC é a
uajctória da sua própria vida. Somo-me a esse sentimento de ver
urgentemente o País sair da imagem negativa que lhe é feita no exterior. temos. portanro, um ccmpromissc) muiro importante. É com
este pensameoto e este desejo que Ctirei indo a Nova Iorque para
levar a minha CODlribuição e. muito mais do qae uma-Ietórica,
também a tr.ljetória de uma mulher de vida simples. assalariada.
que realmente conhece as dificuldades prementes da gmnde maioria do povo br:isilciro. Coloco-me à <tispos;çio de V. Ex' pou:1que
através da sua experiência nos passe h mãos. inclusive. sugestões
que certa.mcntc enriqueceriam a nossa participaçio nesse momeoto

s.-
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cm Nova Iaquc. Muito obrigada.
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o seu aparte. Sei que a DObre ScGac.lonl, como ednntdom, sabe perfeililmentc
o quanto isso t importanlc. Este Senado estart1 muito bem .epreseo.wJo na reuuilo em Nova Iorque.
Desejo c:oox:luir. dizeado que aprendi que a iqjustíça insoha
os cius e que Deus Dio se deixa es ''T'ecer diante dessa injlstiça.
Por isso, todos o6s devemo& estar imbuldos do desejo e da vontade de ver nio s6 o nosso País aescer, mas tam.bmi os seus habitaDtoS.

Muito obrigada. s~ Ptesí~

·O SR. PRESIDENTE (AzllooíoCarlos ValadaiOs)- Passasol vo<açio dos roquerimentos lidos no Expodicnle.
Em v<Uçlo o Requerimeuo n° 368195, de autoria do Senador Fernando Bc=a.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senw!os.(Pausa)
Apft>vado.

Em votaçio o Requerimento n• 369/95, de autoria do Senador Waldeck Omclas.
Os Srs. Senadores que o

aprovam queiram permanecer sen-

w!os.(Pausa)

Aprovado.

Em votaçio o Requerirne:Dto n° 370195. de autoria dll Senadom MariDa Silv~
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
ladoo.(Pausa)

aut-

-

Aprovado.
,
Em votaçio o Requerimento n• 37U95, de
dos..:..
dor Jos6 Roberto Aauda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcnnanecer senw!os.(Pamo)

Aprovado.

. Em votaçio o Requerimento n° 372. de autoria do Senador
Jos6 ·lgnácio Feacim,lido 110 Expedieotc.
Os Srs. Seuadores que o aprovam queiram penuaneccr sentados. @usa)
Aprovado.
Em vooaÇio o Requ<rimeoto n• 373. de autoria do Senador
Casi1do Maldaner. lido no Eotpedienle.
Os Srs. Semdore:s que o aprovam queiram permanecer senladoL (Pausa)

Aprovado.

.

Em vctaçio o Requerimento n° 374. de autoria do Senador
Lúdio Caclbo.lido no Expediente..
Os Srs. Senacba <Jie o aprovam queinm permanecer senw!os. (Pausa)

Aprovado.
Em veuçio o Requerimento n• 375, de autoria do Senador
Jos6 Agripino. lido no Eotpedíente.
Os Sn. Seuadores que o aprovam queiram penuaneccr senw!os. (Pausa)

Apeevado.

Em veuçio o Requerimento n• 376. de autoria do Senador
Lúdio Coelho. lido no Expodien.,.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirnm permanecer senlados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valad=s)- Ficam
concedidas as licenças autoriiadas.
Sobre a mesa. c«Utmicaç.Jo que será lida pelo Sr. 1° Secrc-

tário.
É lida a seguinle
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COMUNICAÇÃO
Comunico, nos tennos do arL 39, alínea a. do Regimento
furemo do Senado Fedem!. que me ausent.trci do Pais, oom destino a Santa Cruz de La Sierra. Bolivia. DOS dias 23 e 24 de março
do ano em cuno, quando eSIJÚ'oi participando de eiiCOIIIro ~_!m
balho entre ropoosentantes da Prefeimm desta Cidade e do Esta<JOde Mato Grosso do Su~ oonfotme & doc:uiDClllaÇio aDOXL
Sala das Sessões, 17 de março de 1995.- Semeio< L6dlo
Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Alllonio Carlos Val.adare$)- O expediente lido vai à publicação.
Esgotado o tempo destinado ao E>:pedienrt.
Presellles na Casa 49 Sr.;, Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
lteml:

REQUERIMENTO N" 332. DE 1995
Votação. em tumo único, do Requerimento n° 332. de 1995.
do Senador Esperidião Amin. solicitando, nos termos rosimentais.
a tramitação conjunta dos Projetas de Lei da Câmara n"s 73 e 98,
de 1993,quealtemmoart.l80doC6ctigoPenaL
Em votação o :mquerim:nto.
Os Srs. SeDacb'es que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Os Projetas de ~i da Cimua n"s 73 e 98, de 1993 possam
a tramitar cm COD.)JDto.
O SR. PRESIDENTE (An!ooioCarlos Valadmes)-1- 2:

~AÇÃOFJNAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARAN" 48, DE 1994
Discussão. em tumo únioo,. da Rcdação Fmal (oferecida
pela Comissão Diieton. cm seu Pamcer n° S9. de 1995), ao Projeto
de Lei da Câmaia n• 48, de 1994 (n" 1.2!12/91, na Casa de origem),
que acrescenta par.lgruo ao art. 58 da Consolidoçlio das Lois do
Trabalho. -:
_
Em discussão a rodação final, em turno único. (Pmsa)
Não havendo quem peça a palavra. enca::ro a discussio.
En=rada a discussão. sem a ap=enloÇio de emmclas, a
redação fmal é considcmda defmilivamente aprovada, nos termos
do arL 324 do Regimem:o Inremo.
A maléria vai à sanção.

É a seguint.e a _ma.láia çrovad&
Ralação 6JU!I do Projeto de Lei da Cimora n•
48, do 1!194 (n" J.2!12/9l, na Casa de origem~ Acrescenta parigrafo ao art. 58 da Ctmsoliclação das Làs
do Trabalho.

O Congresso Naciooal ~ta:
Art. I • O art. 58 da Consolidação das ~is do Tmbalbo.
aprovada pelo Decreto-l..ei n° 5.452. de 1° de maio de 1943, passa
a vigorar acrescido de um parágrafo úDico com a seguinte redação:
"Art. ss_______________ _

Parágmfo ónico. O bodrio de llaba!ho do emptegado que comprovar a condiçio de esbldante não poderá. sem sua aquiescência, soficr altcraçio."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua PJblicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em. contr.irio.

O SR. PRESIDENTE (An!ooioCarlos Valadmes)-ltom3:

81
REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N" 86, DE 1994
DisaJssão, em tumo único, da Redação Final (oferecida
pela ComissãoDi:n:tora em seu Parec:ern° 62. de 1995), ao Projeto
de Lei da Cimuan" 86, de 1994(n• 3.913193, na Casa de origem).
que di. nova redaçio ao§ 1° do art. 841 da Consolidação das Leis
doTmbalbo-CLT.
Em cliscussão a redação fma.L em tumo ánico. (Pausa)
NJo havendo quem peça a palavta, encerro a discussão.
.Enc::etnlda ~ discussào, sem a apresentação de emendas, a
redaçao fiDal é considerada definitivamente aprovada, DOS teiiDOS
do art. 324do Regimento Interno.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a maréria aprovada
R<daçiio llnol do Projeto de Lei da Câmara o•
86, de 19!14 (n" 3.!1131!13, na Casa de origem~ Dá
nova redação ao§ 1° do art.. 841 da Consolidação das
Leis do Trabalbo -CLT.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°_0 § l 0 doart. 841 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Deaeto-Lei D0 SAS2, de 1° de maio de 1943.
passa a vigorar com a seguinte redação:

''Art 841. ------·-------------§ 1° A nolif'teaÇão será feita em zegistro postal
com fr.m.quia. mediante aviso de :recebimento (AR). assinado pelo reclamado ou seu representante legaL Se o
reclamado, aiar embazaços: ao recebimento, ou não for
enconuado, far-se-á a notificação por edital,. inserto no
jomai oflcial oo no que publicar o expediente forense
ou, na falta. afa.ado na sede daJUilla ou Juizo."

. A.rt. zo Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art~3° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENIE (Amooio Carlos Valadmes) -Itom 4:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Requerimeuto n° 229, de 1995, do Senador
Coutinho J"orge, so6cita.ado, nos tenoos regimeotaig,
seja criada- uma comissão temporária para, no prazo
de 60 dias, apresentar propostas de alteração do Regimento Interno, no que tange ao funcioaamento da
Caso, objetinndo tornlll' o processo legislativo mais
eBcleote, produtivo e lriiDspolreDte, atendendo às
aeseeotes demandas da sociedade.
A Presidência. DOS termos do art. 334, '1>", do Regimento
futcmo, declarn pro}ldic:odo o Requerimento n• 229. de 1995, em
virtude da aprovação do Requerimento n° 201. que tmta da mesma
matéria.
A maréria será encaminhada ao Arq,,1vo.
O SR. PRESIDENTE {Antooio Carlos Valadaros)- Esgotada a Ordem do Dia.
Nos temlos do art. 40, § 3°, do Regimento Interno, passa-se.
agem, à aprociaçio dos Pareceres n•s 67 e 68, de 1995, lidos no
E>:pediente, sobro os Diversos rt's 30e 3!,de 1995.
Em votação o Parecer D0 67. de 1995. da Comissão de Relações Ex.reriores e Defesa Nacional. sobre o Diversos n° 30. de
1995. que conclui pela participação de um tcpre:SCntante do Senado no VID Encontro de Parlamentares Indígenas, a milizar-se na
Cidade do Panamá. no periodo de 19 a 22 de março cotTODte.
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Os SIS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
0 SR. PRESIDENTE (ADlonio Carlos Valadmes)- Em
votação o Pa= n• 68. de 1995. da Comissio de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobm o Diversos D0 31, de 1995. que
concbJi pela participação de um ~te do Senado na Terceira Rew:llão da Comissão Interparlamentar Latino-Americana de
Direitos Humanos, a realizar-se em São J~ Costa Rica. no pcIiodode 24a 26 deu:wçocmrente.
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os bomens peregrinando naquela região em busca de solução para
a sua sobrevivência.
O nosso projeto. aprovado no Senado, inclui o Vale do JequitiDbollha. uma n:giJD oode 49% dapopulaçãcé de analfabetos.
Veja bem. Senadcn Emiha Fernandes. o Brasil. que t<m boje 40
milhões de analfabetO' adultos, tem. incorporado a esse contingente, esse número e:ttnm.uDcate negativo dessa região de Minas Gc-

tais.

No Vak do Jeqwtmbooha. existe apenas um médico para
cada 10 mil habumes. e a n:oda per capita 6 a menor do nosso
Os Srs. Senadores que o aprovam queimm.
Estado. É nessa rqplo tmlbém que se verifiCa o menor índice prolados. (Pausa)
porciooal de diJ<nhwçào do n:de el6trica e de n:de de saneamento
AproYade.
~
bésico de Mu>u Gcnu. Em suma. não exislt atendimentt> público
A SRA. JÚNIA MARlSE -Sr. Presidente, poço a palavm de saúde. s•rr•men&o ~ e neobuma infm-estnuura urbana na
como Uder.
regiio do Vale <b Jcqullmboob&.
O SR.. PRESIDENTE (A.nlonio Carlos Valadare$)- ConTrata-se. port&%10. dr: uma rejl;ião de exl1"ema. pobreza que,
cedo a pslavra à nobre Senadora JÚili& Marise, que dispcri. de 20 apesar de eSlal' sJWada aum doi Estados qu~ tem. como Minas Oeminutos.
·
nús, o segu.Ddo Pm ~- amda é um desafto para este Brasil e
A SRA. JÚNIA MAI.USE (PDT-MG. Como Udel". pro- para os """""' ~,.._ do pc=do. do-~ e do tu111ro.
nuncia o seguinle d:isan'so. Sem revisio da orada'a.}- Sr. Presi- que.lamcntavelmrnv. tém·se omitido ao longo dos anos no atenden!t. Sr's e SIS. Senad=s, o Jomol Naclomd da Rede Globo dimemo iq\Jela ,.~
rettatou ontem a dramática situaçiO em que -se ·encontm. a popu.laJi se ftzrniC:l alJUmas. campanhas de solid.arieda:de para
çãodoValedoJcquitiDhcmba,nomeuEstado,MiDasGcnis..
aquela repio. J*. b•-.;~ mch.ISJVe, clistnCuição de cestas básicas
O Vale do Jequitinhooha é t.ainb6m o vale da pobreza. sig- para maW' .a f,'JCW ...l.> P.""-o do Vale do JequitiDbonha, que tem
llificativa e lamentavelmente uma das regiões mais po1m:s do nos-- quase um Dlllhà.· dr b.at->.w:.n.. Na semana passada. o jornal O
so País.
Globo, em quur w:a f*;..r.c..a. mostroU fotografw eutamente do
Há quem diga. Sr. Pr=idente, Sr-s e Srs. Senadorc:s, que IDOIDCDID ~m q.Jf' u..a:. ".amJ.nb.k.., d.tstribuía cestas básicas parn a poestc é o gr.mde momento da solidariedade nacioDai a favor do
pulaç.io d&cp.lcla IT~ f! e:ntrntStou uma senhora, uma trabaJha..
Vale doJequitinbonha.
dora rural.~ daw 'h r.lt.--ebl esta cesta ~cacem alegria. mas
Quandoaquiapresenteiumprojeto,qucestaCasaRSgatou, sei que a mmb• u·f;:U ..-a.. a.:abl.r cedo". E verdade. Programas
para o ValedoJequitluhonha. integcmdoaquelaregiiomaispobre como esse. de ..t.cnru.._.,, ..Y &bmentos.. podem matar a fome de
do Brasil à áiea da SUDENE.enfocamos a importincia desse ges- um dia. t.a.l.vcz dt- ..k-u. OT' ~ quatro. Mas não é esmola o que o
toe dessa aprovação.
·
povç dc::s.e-,.. dr.""' J: ~~ I.k' e~ serreconhecido na sua ciUm mineiro, o grimde lmtsileiro Juscelíno Kubitscbek,. dadani.a. es:p=n W"T ni.W. ,,'a: d1gmdade e respeito, espera que se
quando Presidente da Repóblica.. ~ a necessidade de abram as pon...u pa.... ~ p ... r..a trabalhar, para que tenha acesso ao
msgatar o Nordeste brasileiro, assolado pela fome, pela $CC& e pela merc:ade' dr tn.hlb. • r11. ,u. • uüde pdblica e a todos os meios
miséria. ': de ~çio &.1 .......- f"w.J.
Agcmt.. chegou a vez de os na:desl.ines e todos os demais
O Sr. A.rhd- ...,._- Pa:tm10-me V. Ex• um aparte?
brasileiros darem as mãos aos nossos iJ:ml!oo do Vale do JequitiA SRA. Jt'!•óU IIUJliSE - Conoedo o aparte can pnzer.
nhooha.
_ _
_ _
__ _ ___ ____
meu caro~ ~e amigo. Senador Arlindo
On!tm. o Jorwol Nacional, da Rede Globo. mostroU ao Porto.
Brasil inteiro a situação de miséria em se eilCOQ.Im aquela :região.
O Sr• ...,.._. r-- - f"'iobfe Senadora, gostaria de comEssa visão. certamente, nio em.oc:iOilOU s6 a mim. mas a todos que primenti·la prla C~p~ do assunto. Nós. Jllineiros-, coohecetiveram a oportqnidadc: de assistir ~ele jomaL
mos bem a miliiaJr dr MG&J Gerais. e V. Ex•, como Senadora,
Quem de nós, Seuadcxes, não se emociona ao ver aquela cmbecc bem o ~oa~ t.aa.k~ ~ "' Vde do Jequitinbonba, uma. região
genlt pobre do Vale do Je<jJJiônbCIIba. gorimpando iguano meio ~ ~ boje usoloC& J"lo _._ ..X !.ola uabalbo. O que pe=bemos é
do deserto, fazendo camlnho de teml na zona rum1,. onde a seca ~ que ali b! um tac.ó.l NB1 CCIIl5tUILC. principalmente para outros
parceita da fome? Aquele povo s6 CDCODtra fé no dia..a-dia pores-- pomos de Mm» (Jcnu. e ~ oo.aos pootos do Pais. O que nós
perar que alguém lhe dê a. mão para que teDba condições de soble- vemos, naquela rr!Dàu- Y s.n.dcn.. são famílias na orfandade,
vivên<:ia.
•
são pais que saem em b.atea dr uma oportunidade que garanta a
Quando a Senadora Benedita da Silva. que agom preside os sobrevivEncu dr mas taJDJJ.u. \-'. Ex• conhece tio bem o Vale do
nossos trabalhos, assomou à tribuna do Senado. aqui estava eu en- Jequitiohonha ~ 05. uw:r~:ro~ podem ficar traDqUilos. pois têm
rrleirada para pedir-lhe um aparte. porque via que S. &•, com o aqui uma Represnlw:&t> à ai:uD de suas necessidades. na busca da
seu pronunciamento. estava pondo o dedo na ferida dessa chaga solução dos sellS pubkmas. O Vale doJequitinhoaha e as famílias
so::ialqueo Brasil apresenta aos brasileiros e ao mundo.
que lá residem nio ~apenas de assistência- e V. Ex• foi
.Temos visto a tepett:Ussão mundial. através da televisão e muito feliz quando ID0'5tf'al. e registrou a distribuição de cestas bádos jamais, da grande miséria que assola. o nosso povo. aliada i
sicas. Aquelas famila.s prmsom.1 de apoio, de oportunidade. para
violência que se pratica contra as nossas crianças e contra as tios- que tenham dignidade e para que sejam livres. Pessoas que vivem
sas mulheres. Mas o pior de tudo ~ a condiçio de miséria absoluta com fome, miseráveis. scim emprego. não são cidadãos liVIeS.
em que se encontr.un se lenta milliões de brasileiros.
Gostaria de cumprimentá-la pela oportunidade nio apenas ·deste
N6s vimos. ontem. o retrato vivo dessa chaga social estam- pronunciamento. mas do projeto que foi aptesentado por V. Ex•.
pado no Jomal Nacional, quando repóneres especiais estiveram Esperamos, mais do que DUnca. que o Poder Legislativo possa ser
no Vale do Jequitinhonha pua mosttar as crianças, as mulheres e ágil e consiga tirar essas fann1ias desse C'('lnstmn~imer.t{} t"nl ~1uc
pmllll 0 ecer sen-
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr' Pre•idente. pc~·o,

vivem; esperamos, sobretudo. que os nossos: conterrâneos do Jew

quitinhonba possam ter uma luz nova, a luz da oportunidade, e,
principalmente, a luz da dignidade. Nossos aunPrimentos a V. Ex•

palavra pata uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) - Concedo a
por trazer esse assunto, tão oportuno. ao Sena,dQ da República. palavta ao nobre Senador José Eduardo Outra. para uma comuniMuito obrigado.
~ ~
cação. S. Ex. • dispm:á- de cinco minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE - Agzadeço o "'"'rfe de V. Ex• e
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Par.t uma coo iDcorporo ao meu pronunciame:ato, na certeza de que V. Ex•, co- municação. Sem revisão do orador.) - Sr" Presidente. sr-s e Srs~
llhocedor dos problemas do Vale do Joquitinbonba, também o faz, S~s. ontem. nesta Casa. tivemos uma reunião da Comissão
não apenas com compteensão mas, sobretudo, com a convicção de de Educação, em que ficou demonstrada a preocupação dos memque devemos assumir a mesma indignaçio que tomou coo.ta de bros desta Casa com a questão da educação brasileira.
toda aquela 10gil!o.
Em Sergipe. está acontecendo uma siruac;ão no mínimo surSr.. Presidente, 5r-s e Sm. Senadores. ~ por isso que, neste realista. No muniê-ípío de Lagarto. na região c~ntro-sui do E.o;tado.
momento, ptecisamos fazer mais do que apeoas debater essa situa- foi construída uma unidade descentrali7.ada da Escola Técnka Feçao de miséria social que aflige toda a região do Vale do Jequití- deral de Sergipe. com recursos do Governo Federal. obedecendo
nhooha. Quamas regiões neste País não estio, hoje, de pixes na aos mais sOfisticados padrões de engenharia (:ivil. dt,tada dos Tll:lis
mio. espemndo e aguantaodo as lõOloçõc:s de seus problemas? La- modernos equipamentos pedagógicos. Foi aberto cOncurso para a
men!avel:mente, o tempo e a história t&n demoosiiado que ainda c_ontrataçio de professores. pessoal administrntivo._servidores de
não cbegoo o momento de se dar prioridade As questões sociais
modo geraL Publicados os resultados. abertas as matriculas.
neste País. de se reSgatar a pobre:za e a miséria do nosso povo.
essa escola foi inaugurada no fmal do ano passado e agora.--crn
Eu tamb&n. que oomo Benedita da Silva. Emília Femandes. função do decreto presidencial que adia a contratação de ,.,.,,
Marina Silva e tantas oullas mnlh~s qtaram. um dia. pela vida res públicos por 120 dias, está parada. com professores t" s-'~J''Id,l·
pública. nasci numa vila. em Belo Horizome. IIUma época em que res já aprovados em concurso e tnaís de 400 alunos da rt"gi<i(l ~('m
não havia sequer uma escola na a::gíio. ~ao tínhamos trans{XIrte. aulas.
IOde de água. iluminaçio pública. saúde, nada.
Espetamos que esta Casa faça gestão no sentido de <.,~ue o
Foram exatam.ente a discriminação e a pobreza com que decreto seja devidamente analisado. por se tratar de uma simaç:i.o
tive de conviver que me politizaram para tarefa de cumprir o pa- singular no nosso Estado.
pel de defender os oprimidos e os exciufdos do nosso País. Foi no
Muito obrigado. Sr' Presidente.
silêllCio da ditlldulll, optando po< lutar pelal0democt3lizaçio, enA SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) - Concedo a
frentando a polícia ~. que decidi lutar por um Brasil com palavra ao nobre Senador Freitas Neto.(P.ausa)
libetdadc e com democracia.
Coticedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. que disMartin Luther King. convocando o seu povo, num gesto põe de 50 minutos.
que a História iegistrou como o mais memor.ível de um h~mem
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o seguinte
que deu a vida em defesa da. Iibetdade. disse: ''Que esta Nação se discg.tso.) - sr Presidente, sr-s e Srs. Senadores. tantos são os
ponha de pé um dia. e não exi$Dl mais disc:riminaÇõês entm ne~ doutOs e ·experientes colegas preOcupados com o assunto. que a
gros e bmncos. emre pobres e ricos, entre homens e mulbexes. Se muitos poderia parecer uma temeridade o fato de passannos por
n6s pudeunos tcali23I' este sooho, acalentado por toda uma gera- cima dQ. nosso noviçiado parlamentar e apresentannos a """ta Casa
ção. ~te se fará justiça neste país".
as nossas sugestões no sentido de melhor instrumenta!izâ 1a no
E lemtmmdo Martin Luther King que -fazemos a conclama- processo de elabo13ção orçamentária das propostas do Governo.
ção, companheira Benedita da Silva, no sentido de ll1limlos as nosOusO-fazê-lo. no eutanto. No mundo forense. existe uma
sas forças paq_ a aprovaçio desse projeto. que se enoonlia na crença. por muitos professada: a de q;..;e serão melhores juízes
CâJ:Dan dos Deputados, incluindo o Vale do Jequitinbollha na re- aqueles que. como advogados. já estiveram do outro lado nas ligião da SUDENE. É o ]irimeiro passo decisivo e impOrtame par.> •
des. DecOrreria isso Q.a grande sensibilidade adquirida na vivência
redenção da região mais pobre do nosso País. uma região onde dos <hamas das partes. que. sob seu patrocínio. batem às portas da
adultos e crianças estio comendo calango, em plena praça pública, Justiça.
,
para matar a sua fome. Quem de nós _.não se seJlSJ.Oilim diante de
Longe de querermos nos alçar à_ posição de magistrado. per~mmilia~men?
•
mitimo-nos todavia para-cá trazer raciocínio semelhante quanto à
Por isto,- apelo, neste "mmmento, ao ~idente Femando experiência adquirida no outro lado. a de uma vida pública toda
Hemique Can:loso - e por que não fazí!-lo tambm:I i antropóloga ela percorrida no Executivo, dela retirando a fnme convicção de
Ruth Outloso. que OOOitleDa o Progmma Comunidade Solidária-. que um Legislativo forte e respeitado é o principal pilar de sustenpara que, quem sabe ainda hoje, determine a liberação de rea.~rsos tação do -regime democrático. E sendo_ assim. é fundamental que
para a sobrevivência da população daquela região, que tem um dos esse Poder. na sua inte~za detentor_da representatividade popular.
solos mais ricos do nosso País, mas onde os tmóalhadores riir.iis estCjiúnuDe aos ataques dos que, imposSthilitados de se locupletanão têm como sobreviver diaDte da seca e da miséria.
individualmente das benesses coletivas of~recidas pela demoÉ o apelo que faço ao Governo, dianie do que-·ontem foi cracia. procuram denegri-loperanle a opinião pt'!hlica.
mostrado para todo o Brasil pela Rede Globo.
E mister. pois, que se procure, com toda<> as forças disponíSr's e Srs. Senadores, tal como o Nordeste. o ValedoJequi- veis. fecbar os flancos vulneráveis a esses ataques. desenvolvendo
tinbonha também é um compromisso do Bmsil.
uma atividade legislativa ·S'Sria e competente. que de_volv::t o ParlaMuito obrigada.
memo ao patamar de respeito e admiração que deve ocupar na- es..
DuranJe o discurso do Sr. Júnia Marise. o Sr. An- cala dos valores ínstitucionals a serem inuãiisigentemente
preservados.
tônio Caries Va/a:dan-s, Supknre de Secretá7ic, deixa a
Aqui abro um parêntese para falar de uma pesquisa publica"
azdeira da pre.sidincia, que é ocupada pd4 Sra. B~tida, boje, na imprensa em que. na avaliação da confiabilidade do
da da Silva:
-povo hrn.sileirn na<> <liv\'1"<~-~ íno:tit":,.;-......., •• ~.•,.,,., F~deral ft)iura
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num inexpressivo 20% de credibilidade e Câmala dos Depot.ados
com 19% de ctedibilidade.

Nesse aspecto. talvez alcance:mos a 1manimkfade ao idcntificannos nas falhas do processo cnçamenr.hio um D.:mco de grande
fragilidade a expô-lo, justa ou inpstamellle, i tomada de assalto
das forças inimigas.
Não será por autta razão que. rccentei!JCilte, um grupo de
esrudos [Olllladc por Depuladcs e SCI~l1<kml foi pw:a isso criado
no âmbito do Congresso Nacional. tendo por objetivo o ICCebi·
menta de sugestões, pata a reform.ulação da Comisslo Mista de
Planos, <»>;amemos l'llblic:os e Fiscalizaçio. Cootd.mdo pelo
eminente Senador José Fogaça. esteve pela pimeim vez reunido
no dia 14 próxmio passado. E para ele desejamos todo sucesso. eis
que sua árdua missão se ~este da maior im;port.incia para o Poder
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4- reduzir o excessivo poder da Comissão Mista de Planos
e Orçamentos Públicos de F1$C3Iizaçio CMPOF. attibuindo--lbe
apenas o carát.er de comissão Coosolidadora. inctemcntando. as·
sim, positivamente o nível de ~ dos proo:dimentos
adotados.
_ ~ Com.issio de OtçamctUo ca:ttimaria a existir. at~ porque
assim =a a Collsliluiçãc. mas ela seria foaDada pelos JX<Sidentes
das Comissões T6aJic.u, pelos Ieialaos do assunto do Orçamento
u.u Comissões Técnicas e teria o II:abllbo apenas de sistematizar e
de ca>sol.idar as propostas que sairiam dessas Ccmiss3es Téo:Di-

cas.

5 - valorizar • aiUl!Çio parlat.. .ntar pmmte os Govemos Federal e EotaduaJ. no que tange i viabilização orçamentirio-fmanc:eira de suas propostas..
Legislativo.
__
.FuDciooando o ano todo e sendo o fórum oe.ces:Wio pm:a a
No âmbito mais restrito desta Casa. outro gmpo. capitariea- - aprovação âii ~ orçamentárias faria cem que, o ano todo,
do pelo não menos eminente Senador Renm Calheiros. esti encar- as Comissões T6cuicas teriam a atenção do Govemo Federal. os
regado de produrir um diagn6stiro que C<lllduza i modemizaçlo Parlamenlue:s das Comis;ões Técuicas seriam teSpeitados e ouvida Câmara Alta. Conforme pronunciameuto feito hó poucos dias dos pelo Oovemo Fodeml quaDdo da eiabonção da Ploposta Oxçapor S. Ex•. 1ambém este gropo pretende iDaJI>ionar pelo teaitório meuma do Executivo. E mais: cada um de n6s parlamentares, em
da elaboração do orçamento. dentro do unívcno de mudanças a senível dos ~ seriamos valoriz:a<:bs tecnicameDle pelos goverrem por ele analisadas.
IlOS e~ pelas prefeinuas, no sentido de discutir emendas e
Pois bem. Sr"s e Sts. Sen:.adoM, os grupJS estJo constituí- de JXOPOr os zeausos necessários. de acordo com os planos aqui
dos: e de ambos já xecebemos o chamameniO à colabonçlo. Enten- disaltidos.
demos ser do nosso dever atendê-los e pua ranto ~-lhes o
Pretmde-se que estas sejam as cooseqüências pr.íticas da
nosso "esmdo-proposta. pw:a aperfeiçoomento do processo orça- implementação das idéias que aprosentam-se a seguir.
mentário DO âmbito do Congn:s:so Nacional". Contamos pam isso
Para o ati:ogimeoto de tais objetivos, propõe--se que a análicom a colaboração de dois dedicadas- e expcrieotcs Coosulkm:S de se das mat&ias orçamcntátias. bem como das emendas a elas apre<»>;amentos des!a Casa, os Sn. Femandn Baltar da Rocha e Robi- sentadas. seja realizada pelas o:m:rissões lécnicas pennanentes da
son Gonçalves de Castro,. que. corii sua. teCODbecida compet&cia. Câmara do Deputados e do Semdo Fedmtl, segmentando-se as
der.am coJ:pO às idéias que !hes apresentamos.
propostas entre as comissões que tralassem de matérias correlatas.
Esse esrudo-proposta tem seus alicetces em cinco pontos Tais comissões apreciariam a parte do Orçamento pertinente às
que consideramos fundamentais e gOSl.aiÍamos de C<J~J~eD.tar.
suas atribuíções em cari1er tem:ünativo. cabendo à Comissão Mis·
1- fortalecer as Coii:.issões T écnk:as. comet.endo-D:Ies a atri· ta de Plános. O!>;amentos Pl!blieos e FJSCalizaçio - CMFOF. que
buiçâo de apreciar a matéria OIÇamentma ~ferente às suas compc. teria. como membros natos os ~es e 11:1a:hxes das comissões
tências..
•
__
________ _ técnicas, o processo de odequaçiio da mattria aprovada à
PropCe que o orçamento da UDiio seja temetido e analisado legislaçio 'Su!xmlinallle, a roosolidaçilo das partes em um todo
pelas respectivas Comissão T6cnica de ambas as Casas. Com isso globalmente CC>I!SisteDle. bem como a noanatização dos procediestaremos fortalecendo a org.anicida.de da Casa e, mais do que isso. meJJtos.
estaremos dando instrumentos opexacionais e r:óc::uica5, para que as
Quando necessário. as NYDissões pennanentes do Senado
Ccmissões Técnicas, muitas delas esvaziadas. I<Zlham a rondiçlio Fodeml seriam segmm•!das em submissões segundo a matéris,
não só de discutir a política mas também de implemeillU essa po- para compatibilizar a correlação com a estturunr. de camis:Wes l&;..
lítica. votando os orçamenaos e çrovando as emendas sctoriais.
nicas da Cimarados Deputados.
7r- descentr.ilizar a apreciação das leis de l1llUt'eZa orçamenAs comissaes pennanente< ;q:m:iariam o projeto de lei Ielat.iria, envolvendo maior número-de p•hU!lertues;
tivo ao plano pluriamW, o projeto de lei mçamentória anual e os
Todo ano f:tea-se na. expectativa de quem será o ptesidente. projetos de aêditos adic:iona.is pcrt.eneeDtes à sua matéria, exceção
o relator e os relarores setoriais da ComissãO de Orçamento, qu:m- feita aos ~os extraordmários. E fl.C8liam alDda responsáveis
do nas Comiss§es Técnicas já se têm P~ que discutem pela aproclaçio das c:ontas do Presidente da Repóblica. No que
a questão, e o presidente. Os relator'e$ setoriais seriam esc:olhidos tange ao projeto de lei de diretrizes orçanrenlárias. como l!>ta de
dentro de cada Comisião TécDka..
:regras gen.is. seria apreciado com exclusividade pela Comissão
3- especiali.ur a participação parlamentar DO processo orça- Mista de l'!aco<. Orçamentosl'llblieos e FlSCalizaçãO.
menlário. concedendo-lhe condição de IUl capacidade de i.ntcrve-Caberia ainda às comissões perm..ai~entes. como assevera a
niência nas políticas públicas detenninadas pelo Govemo Fedem!;
Carta Magna. o arompl!tJbamento. a fiscalização e a avaliação dos
Sendo o orçamento setorial a~do nas Comissões Tkni- progcunas ~ comlatosl-&ia de suas atribuições.
cas. haverá ooodição de que cada Parlamentar possa aJft:SClllllr de sorte a inaementar a qualidade da intervenção do Estado brasisuas emendas. de haver uma diswssão técnica sitia e de f'a.2m. leiro, aperl'eiÇOlUldo a elaboraçã:o e a execução das pJiíticas públi·
dentro das Comissões Técni-cas. a triagem mcesshH colocando de ca$ do Govemo FederaL Entende--se que já é o momento a bom de
lado o que é =ela paroquial. coloc:mdo de lado o que não são o Parfameo.:to passar a exercer. de fato. essa competência: f1SC3li·
emendas necessárias e importantes pata o País no seu contexto zar e aoompulbar a execução OIÇ3Illentária dos diversos Ministémacro. Assim. cada Comissão Técnica aprovaria como sua a pro- rios.
posta com emendas. dando organicidade e pm-sti'gio e, sobn:tudo.
Aliados a esses aspectos. devem ser defm.i.dos pra:zos rlgidando coerência às prop:>Stas orçameotária que nem setDJ1n' sio dos para apreciação dos citados projetos no Congresso Nacional,
feitas assim.
_defmindo--se sanções e respoosabilidades. bem como coibizldo..se
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libetalidades que vêm sendo praticadas pelo Executivo, como a tebuscam ampliar seu controle sobre os mercados internacionais, em
messa de mensagens alterando a íntegra do projeto de lei orçamen- especial o met."Cado farmaccUtico e o dos processos tecnoi6gicos
tãria, causando comider.iveis atrasos e perda de qualidade nos avançados. Já em 1987, a Associação Famaacêur.ica. dos Estados
trabalhos. No interior do Coagmso. poder-se-ia estabelecer pm- Unidos ameaçou adorar sanções comerciais contra o BtaSil, caso
zos fatais que, caso descum.pridas, eliminariam o poderdC aprecia- nosso Pais não criasse Uma lei pra proteger os produtos farmacêução da proposta pelo órgão relapso.
ticos norte-americanos. A Lei n~ 5.772nl -Código de PropriedaA tramitação dos vetos presidenciais ao orçamento aprovade Industrial- não reconhece patentes pam processos de produtos,
do teriam a sua apreciação iniciada nas- coinissões permanentes entendendo que produtos alimentícios e farmacêuticos não estão
pertinentes à sua matéria.
sujeitos a patente. No entanto, o Governo nos pressiona par.a aceleEste estudo-proposta teve per objetivo estimular o debate rara votação da propriedade industrial. Quem tem pressa quer mal
quanto à necesSidade de i.Dcre:nento qualitativo nos procedimentos feito, e o Brasil não merece isso.
adot.ados pelo Congresso N~ : W. quando da a~ção das pro-Ao enviar o atual projeto ao Congresso, o Governo brasileipostas de lei$ de natmeza OlÇb entária.. remetidas pelo Poder E.x.e- ro, está cedendo às pressões que se valem da renegociaÇão ·da dicutivo e. bem assim. nas ma~.-.ias conelatas. A esse- ingrediente vida externa para fazer com que o Brasil ent11:gue, de mão beijada,
somamos. na sua formulação, a illdispeosabilidade de se aprimorar a coocessão de monopólios de patentes para multinacionais das
a participação do Legislativo no pnx:esso, as conclusões tiradas ámts quími.co-fannacêutica, alimentícia e biotecnológica.
pela denominada "CPI do Oiçamento" e a prática adotada no ConPara pett:ebenn~s ~ al9lDCe dessa medida que o atual Gogresso norte-americano.
vemo FederaL debaixo do argumento da modernização. quer que o
Outros, por certo. o farão melhor. Mas temos a esperança de Congresso aprove atropeladamente. basla u;oa _rápida análise do
que nossa contriblição possa conecmcr. nessa arquitetura deperiâimpacto que ele teria ~ a nossa agricultura.
ente de muitas mãos habilidosas, pata a ediflCa.Çio de estrutura
Da forma como está posto, o projeto vem ímpor à agricultumais sólida e menos penneável aos açoites. uem semptc justif1ea- - ra brasileira deteiiDimm!es legais de patenteamento que permitirão,
do~ e muitas vezes gra.blitos. dos algozes do Parlamento brasileiro.
aos seus detentores. uma. verdadeira ·~serva de mercado" às avesSr'" Presidente, sr-s c Srs. Senadores, se vivemos uma consas. via monopólios e oligopólios. Justifteando-se pelos estímulos
juntura cm que o poder está sendo mais compartilhado. obrigueà COilCOIIência, que ICdundaria no crescimento tecnológico, o promo-nos, de nossa parte, a exercê-lo com competência, eJiminanclo, jeto "esquece" que essa concorrência._ colocando em confronto a
de fonna urgente. as falhas que diliadtam esse exercício. Pois que pesquisa naciooal c_om a multiD.acional, eSpecialmente DUm moesse poder não nos pertence e sim ao povo, como sabiamente jã o
menlo em que passa a vlger a ''politiéa dtnintém" para a pesquisa
defmiram. ao longo da história IqXJblicana:. as nossas diversas nacional, deixa-nos à completa merc:!dos interesses das empresas
CàrtaS Magnas.
que deterão as patentes tecnológicaS.
Deixando de f.p:ê-lo, estaremos em descompasso com os
O projeto procura- retirar as espéCies Vigetais áDim.ais da
anseios da sociedade, vulneráveis às criticas dos que insistem em lei; remetendo a questão da propriedade intelectual de ambas para
denegrir-nos e, via de conseqüêllcia. decaindo no respeito da opiu~ lei especial. No entanto. diversos pontos do projeto submenião pública. Especialmente no caso da elabotação orçamenlária, tem~nas aopatenteamento. As conseqilênci3. de tais medidas para
e.c;sa preocupação deve pairar acima das colorações ideológicas ou
o setor rural a.canetariam. sem dúvida: desmantelamento da pespartidárias, tendo por escopo llnico e exclusivo o de que a nossa quisa I@cional pela concorrência e conoonência (?) desigual com
parceria no .processo seja capaz. indepenclenr.e e emoldurada num as multinaciooais detentoras de tecnologia e capital superi~:
quadro de absoluta transparência.
desmantelainen'to dÕ parque sementeiro nacionaL especialmente
Isso pode e deve ser feito pelo novo Cong~CSSC. recém-em- das pequenas e médias empresas; oligopolização da pesquisa agrípossado. que u:guxe na esteira da votação obtida ~ renovada espe-_ cola e da _produção de material de multiplicação. com o canse.
rança do nosso povo por melhcres dias. Se a ela quemmos qüente aumento do custo fmal da semente ao agriadtor.
c<nesponder. trilhemos· de pronto o cam.inho do saneamento do
Na verdade, c:omo assinalou o Fórum Internacional de Orrito legislativo na apreciação do orçamento.
gan.i.za.ções Não-Governamentais, paralelo à EC0-92. esSe projeto
Era o que tiDha a dizer, Sr. Plesidente.
de lei. da founa como está. ameaça o nosso futuro como Nação.
Muito obrigado.
Da mesma fonna. a comunidade científica tem se manifestado
A SRA. PRESIDEN11: (Beuedita da Silva) - Coocedo a comrâri"a. alertando parn o fato de que o sistema de patentes não
palavrn ao nobre Senador Echwdo Suplicy. (Pausa)
pode se tomar um instrumento de poder voltado à limitação do
Concedo a palavra ao nobte SeDador Roberto Requião.
acesso ao· conhecimento e aos frutos da experiência cienúfica. A
própria CNBB, em documenlO c-o:nhecido, expressa objeções do
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia o
seguin1e discurso. s~ revisão do orador.)- S. PreSidente. sn e ponto de vista ético.
-- -Srs-. Senadores, só devctiamos aceitar um põdido de l':gistro de paUm fato interessante é que. no mês passado- e essa data se
tente sobre organismos vivos com a assinatura de DeUs e com f1rrefere à data da p.~blicação do meu artigo-. a Alemanha. que enmJ\ reconhecida.
grossa o coro dos que condenam a incotp0t3çào da licença comQuando o Governo encaminhou ao Con~ Nacional o __ pulséma da_ fei de patentes, viu sua Corte de Patentes determinar
Pmjeto de Lei n° 824191, que estabelece as"bases Para a proprieda· quC a mu~IODal norte-americana notte--americana. Gcnentech
de industrial. escrevi um artigo com o litido de "Propriedade In- conçeda licença compulsória à conconente alemã Bioferon para
dustrial: Alienação da Nacionalidade". Nesse texto, eu destacava a
fabricar prOOuto destinado ao mercado alemão. Ou seja. o que é
recusa de alguns países a assinar a Convenção da ECO 92 sobie a
bom para os países ricos Dão é bom para os países pobres.
biodiversidade, subotd.inando-se à proteção dos direitos de proTudo isso vem demonstrar que é inadequada a proposta do
priedade intelectual. Dada a importância do projetO gOvernamental Governo e que não pode. em hipótese alguma. ser votada a toque
para o desenvolvimento do País. ainda neste momento. é preciso de caixa pelo Congresso Nacional. Ao contrário. deve <;er abena à
analisá-lo com cuidaclo. pois ele tramita no Senado.
discussão mais ampla possível. para que se busque uma alternativa
Os países desenvolvidos. em particular os Estados' Unidos. compatível com o novo projeto de desenvolvimento para o País.
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que permita a inserção internacional da Economia brasileira com

provado que isso é viável e 8Jm5Clllar um documento, em duas

condições de competitivídade e maturidade.
Essa era. sr- Presidenta. a minha opinião no momento em
que o Congresso Nacional ~ ~ m~em da Lei de Pateo~
tes. Destaco uma noticia do Jornal do Brasil de 02 de março de
1995. com o seguinte título: ''Europeus proíbem pJ.teille de fOI'D12S
de vida - Parlamento veta legislação polêm..ica e desaf13. indústrias".
O texto é o seguinte:
_
"Bruxelas- Na maior denota pua a indUstria biotecnol6gica dos países que compõem a União Européia (UE). o Parlamento
Europeu vetou a polêmica legislação que visava garantir o regisiiO
de patentes de formas de vida. O texto foi rejeitado por 240 votos
contra 188, com 23 abstenções. Muitos dos membros que participaram da votação disseram estar em posiçao pouco -c:ODfortável
ante a possibilidade de criação de pa.tentc's pata plantas e animais
criados por engenharia genética e para inventos baseados em genes ou em outros componentes do corp:> humano.
O veto é o ponto f:tnal de 7 anos de acalorados debates ena:e
várias instituições da União Européia acerca das implicações éticas da proposta. A Comissão Européia. fomlada por represetllaDtes
de vários países. forçou a aprovação das regras que haviam sido
elaboiadas para viabilizar as regras de patentes. afn:mando semn
necessãrias para proteger os eDOIDlCS investimentos em pesqUisas
das empresas européias de biotecnologia. Mas a pressão não sUrtiu
efeiro.
Polêmica - A proposta visava estabelecer princípiOS comuns para garantir patentes de produtos, como novas plantas e
animais mcxlificados geneticamente. para realização de pesquisas
cienlifteaS ou pata produção de medicamen!Os a partir de organismos vivos. A polêmic.a gira em tomo do ~nto de que esse
procedimento poderia provocar o sofrimento de animais e tornar
possível a exploração cometeial dei corpo humano. Além -disso•.
alega-se que a aprovação da nova legislação daria às grandes Companhias controle excessivo sobre ma1Cria:is agrícolas.".
sr- Presidente, se este Congresso tiver um mínimo de dignidade. s6 areitar.í uma lei que petmita o registro de patentes sobre
organismos vivos com a ass:inarura. de Deus. E com firma ~e

vias, com fuma reconhecida e assinado embaixo: Deus. Contudo.
a nossa vã fllosofm ainda nio enxerga esse momento.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a e~u
tribuna clamar, pedir. solicitar por ates mais simples. tem:nos e
usuais. Não é possível que o povo de Santa Catarina seja abandonado à. sua própria sorte, à metcê das enchentes <p.~e acontecem
com uma regularidade espantosa. Todos os anos. nos meses de janeiro e fevereiro, o Estado 6 castigado pela força das águas.
O povo catarinense tem demonstrado uma força impres<>ionaote e um espírito de luta ~estiODá.vel Ele se rebela contra a
inclemência da natureza e coloc:a sua detennina.ção em favor da ru·
coostmção de suas cidades, suas lavouras. seu comércio e sua indústria. Faz isso ao largo da açio do Governo Fedetai. sempre
demorada, lenta, desotganizada. A União não cumpre a sua fW1t~.
embora o cidadão. lá na ponta da linha. não hesite em limp:u· a orujeir.a, refazer sua residência, reconstruir seu negócio. remont"mr
seu pauimônio_
O povo de Santa Catarina já deu exemplos notáveis de detennina.ção e trabalho. Joinville e Blumenau foram atingidas por
enchentes pe$3-das e viram sua mcoDStru.ção ser efetuada pela força
do cidadão e auxilio do GJvemo do Estado. O Governo da Uniã0
apenas assistiu, de longe, o trabalho. ~ao providenciou ajuda. nem
promoveu socaro. muito menos verbas. O povo da minha terra é
traba1hadc:r. mas pm::isa ser ajJdado. Nào pode ficar sozinho. ::.o
desabrigo, na. luta contia as intempéries.
Agófa. o município de Três Barras. no Norte do E.<;.t:Jr!l.,.
fronteira com o Panná. foi afetado pelas enchentes. Esse mumcípio fica a cento e vinte quilômetros de Joinvil1e. próximo :1. r...tafra,
e sofre as enchentes do Rio Negro na área do distril<' tie Cancinbas. região de terras baixas e piaDas. As inundações dcstruí:7to:n.
além das plantações, a rede de esnad.a.s vicinals que scn.·em a região.
- ~ O povo de Três Bmas já saiu em campo e. de novo. foi à
luta pua regularizar a siluaçiO;providenciar socorro aos necessitados. teconstruir xesidências. indústrias. lavoura e pecuáTÍa. Neste
IllOIDCQ:To, Sr.. Presideat.e. Srs. Senadores, quem visitar aquela região progmssista de Santa Catarina vai en<:ontiar a população mobilizada em favor de seus projeros. Contudo as estiadas, cuja
conservação incumbe ao Governo Fmcra.I. continuam. inna.nsitáveis.
Esse é o pooto ~que pnotendo me deter. O Brasil do Presidente Femalldo Henrique Cardoso, que foi nosso colega de plenário neste Senado da Repiblica. tem muitos projetos. planO$ e
borizootes refoanistas. No entanto. não tem cooseguido oferecer
aos brasileiros o mínimO de conforto na bera própria. Não há um
plano de emergência para =nperação das esttadas danificadas pelas chuvas.
Daqui a uns dias chegará a safra. Então, observ<~:reJT'Ios pelas
iinagens da televisio aquele zigue:mgue dos cami!lhões fugindo
dos buracos. procutando atalhos, na sua luta desesperada por um
camínbo seguro que os leve a seu destino. Todos sabemos que estiadas mal conservadas encarecem os fretes. tomam os produtos
brasileiros menos competitivos no metcado externo e aumentam
os preços para o consumidor brasileiro. ~ao há qUalquer vantagem. nem a mínima lógica. em economizar as verbas federais punindo ó produtor e o OOilSUrnidor naciooais.
Esse é o ~to que gOstaria de enfatizar, Sr. Presidente.
Sts. Senadores. É fundamental que o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso revele seus projetes de curto, módio e
longo prazo. A Nação JrCcisa coohecer os objetivos de um Governo que ainda não completou ooventa dias de adminisUação. mas
por qualquer problema inlemo esqueceu-se de dizer a seus cidadã-

cida..
A SRA. PRESIDENTE (Benodita da Silva) - Couccdo a
palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador_ Eduardo Suplicy.
(Pausa)
COncedo a palavra ao nobre Senador Esperidiio Amin.
O SR. ESPERIDIÃb AMIN (PPR-SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Prcsidenle, Sô e SIS. Senadorés•. todos os
anos o Estado de Santa Catarina sofre com as encbeutes. Cidades
são danificadas. estradas são destruídas, enquanto a lavoura. a pecuária. o comércio e a indústria sofrem Vultosos prejuízos. E todos
os anos nós. da Bancada catarinense, subimós- às nossas tribunas
clamando ao Governo Federal por mais atenção pela nossa terra.
Contra os rigore~ do clima não se pode legislar. Não hi medida provisória que impeça a tempestade nos céus de Santa Catarina. Seria ótimo que o Govemo Federal prolífero em atos. decisões
e projetos. pudesse impedir que as catástrofes .nattuais OCOtTeSsem.
Seria um momento especial paza o delírio dos tecnocratas alucilJa..
dos pela perspectiva de embrulhar o tempo, modificar a nattneza e
consuuí-la segundo seus mais recônclilOs desejos.
Isso no entanto. até segunda ordem, não é possíveL Sr. Plesidente, Srs. Senadotes. Ou. como queria o saudoso Vinicíus de
Moraes, somente será viável quando alguém provar muito- bem
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os quais são as suas metas e oode estão os seus alvos imediaros e os munícipes do bairro do São Cristovão sejam ~ocados em~
urgentes de ação. O Govemo Fedem! não revelou, sequer, como que nio seja alagadiça. Não é pedir demais. E solicitar o óbvio
vai agir nas áreas atingidas pelas agruras do clima.
para quem. além de pagar impostos, produz. exporta, gera riquezas
Os brnsileiros de Sauta CawiDa, cidadãos iguais aos de e empregos. além de produzir as reservas necessárias pua que os
todo o Brnsil, me=em e espernm essas respostas. O povo de San- t6c:uicos. em Bl3SÜia, possam. sobre elas, produzir seus modelos
ta Catarina, por diversas vezes. já demonstrou sua capacidade de acadêmicos, absoluta e totalmente distanciados da realidade naciotrabalho, revelou força de vontade e inabalável crença em sua pt6- nal.
pria del=ninação. Essa =actmstica dos catarinemes ~ l<CO!IheMuito obrigado.
cida por todo o BrasiL O que não se conhocc é a vontade política
A SRA. PRESIDENTE (Beuecli<a da Silva) - Peço aos
do Governo Federal de, ao menos, participar do esforço pela ~ Srs. Senadores que nio registraram a sua presença que o façam
construção das áreas mais afetadas pelas euc:hentes no estado.
neste momento.
Sr. Presidente. Srs. Semdores: a vida é um assouto locaL
Nada mais havendo a tratar, a Presidência encem. os trnba·
Ninguém m~ no Bta.sil, ninguém reside em um Estado. As pes· lhos.
soas vivem no seu baiiro. ua sua cidade. Nos últimos meses. os
A SRA. PRESIDENTE (Benecli<a da Silva) - Está eneerbrasileiras têm sido bombardeados por um insisteote DOticiário so- xada a sessão.
bre possíveis refOIIDaS constitucionais. Todas elas partem do prin·
(úvanta-se a ses:iic às llh24min.)
cfpio de que o Brasil piecisa disso, de que a Nação nocessiJ.a
DISaJRSO DO SR. ANTONIO CARLOS VA·
daquilo e que ~contas nacionais devem ser equilibradas desta ru
LADARES PRONUNCIADO NA SESSÃO DE
daquela forma. E uma. disaJssão sobre os aspectos macroeconômi·
16103195, QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAÍDO .
cos da vida nacional. que despmu o cidadão, na sua infinita pe~M INCORREÇÕES NA AmER!OR.
quenez dianle da mODUmeDtalidade do Estado.
Em nome desse debate oac:iooal sobre mformas. solre a
O SR. ANTQNIO CARLOS VALADARES (PP.SE. Pela
chamada govemabilidade, o ci<ladão tem sido o grande esqu~. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presideute. Sr's e Srs. SenaÉ possível que as cwestões da Plevidência sejam urgentes. E ra- dores, fui um dos priineiro$ a subsacver o requerimento que pede
zoável imaginar ser nocessário estatizar o Banco Cenb:al e privati- seja colocado na Ordem do Dia Oprojeto de lei oriundo da Câmara
zar bancos estaduais. É justo imaginar uma reforma do ensino e dos Deputados, com tramitação ICgal também no Senado, porque
algum tipo de refonmdação da eSIIUtura administral.iva do Pais. acho que o que está em jogo, neste instante. são as Jm:IIUgativas
Tudo muito bem. Mas., até agom. nada foi feito em proveito do ci- do Legislativo. O Poder Executivo e o Poder Judiciário, pelo que
dadão. Nenhuma açio foi empreendida pua tapar buru:os nas es- entendo, jamais abrimm mão de qualquer p:m:ela do poder que de·
!radas, nem para refazer aquilo que a natureza nos tirou.
tém segundo a ConstituiçãO.
·
·
O mllildo dos lécDicos do Govemo Federal opera uo hipeJá o Poder Legislativo, poder político por excelência. que
respaço, onde não exiStem pe.sscJaS. não cx:om:ril deznmd-s nio ~ta o povo e a democracia. abre mão com facilidade do potrafegam ilusões ou desilusões. ~ um cenário limpo, sem pobres, der ~e o povo lhe delega. Prova disso é_a medida provisória.-inssem tristezas, nem amarguras. E uma espkie de auto de Natal tituto criado c:om a fmalidade de substituir o decreto-lei. que veio
onde cada um cumpre, seiiip"M. e todos os ~ as mesmas funções
com. voracidade ~meneia, principalmente nos dois últimos Governa mesma hora. na. cadência zecomendada. E um mundo sem cri- DOS.
ses, sem prçblemas. Neste mundo dos exmcíci.os acadêmicos tudo
Ãqui. temos dados que já chegaram até ao conhecimenlO da
corre bem. Inesmo pcxque não existem conflitos, dmumdadas m
imprensa. O CÕ!Teio Brazi6euse de hoje. oa página 4. traz uma
coo.tradições.
.infomlação malmcnle grave. que demonstra a ânsia do Governo
lnfel.izmente para todos n6s. o Bmsil não está no hipcrespo.- em editar medidas provisórias. O Govemo Samey. em 18 meses,
ço. Fica na Am"éifua do Sul e está povoado de brasileiros. um povo editou em médía 8 medidas provisórias por mês; o Govemo Colsofrido, trabalhador, sério. que busca seu destiDO e sua. hõertaçio. lor, lO por mês; o Gqvemo Itamar. que editou 505 medidas provi·
Enquanto os téco.ic:os disaltrm as suas inlcanináve!s teses :refor-. sáias, manteve uma média de 16 medidas por mês, e o Governo
mistas, o País soluciona os problemas à sua moda.. E possível co- Fernando Henrique Cardoso, o paladino da democracia, o defensor
llhecer em váJ:ios estados da Federaçio a privWmçio de esiDdas das h"betdades e dos direitos sociais do cidadão e do Cor.gresso
feita à maneira brasileira. Os lneDinos, is margens das rodovias, Nacional, em dois meses e meio, editm, como afiimou o nobre
tampam os buracos com a areia e esticam as mãos pedindo uma Senador Esperidião Amin~ 124 medidas provi~- Ou seja. a
goijleta. Moira gellle paga. Eles. afmal. prestam um setVÍÇO polbli- cc:u.tiwar nesse passo. Sua Excelência editará uma média_~ 49
co, ajudam as exportações ao contribuir para que os c:amiDhões medidas provisórias pofinês. ··
.
quebrem menos.
Om.. Sr. Presidente, estamos, então. diante de um fato que
É o nosso modelo privatizante, que ocoue à ~elia. dos téc- está causando um coostrangimento enorme entre Senadores e Denicos e dos céxebros que vivem de bolar soluções magistrais e es- putados. A Folha de S. Paulo de hoje. na página. 1-7. traz uma
quecem do homem, do cidadão, do contripuinte. O Brasil ~ dos manchete que, a meu ver. é humilhante para o Poder Legislativo.
brasileiros e não dos tknicos do Governo. E o momento, Sr. Presi- Diz assim: "Limite ao uso de medidas ProviSórias diVide o Goverdente, Srs. Senadores, de esses técnicos deixarem seus confortá- no".
veis gabinetes, esquecerem as suas brilhantes ~ acadêmicas.
Ora, há pessoas DO governo que entendem que o uso de mepara conhecer melhor esse Brasil -~---~ileiros. Esse. País que didas provisórias deve ser limitado; outJas, porém. pensam que se
funciona, que produz e que zncada. E que não pretende nada deve editar tantas medidas provisórias quantas _sejam n~cessárias.
além do que lhe é devido.
_
_ E um desses assessores do governo que, a meu ver. não é nem poO Brasil dos brasileiros quer a ateilção oonoal e natural atri- lítico. pois Dão detém nenhUm cargo eletivo. o s~tário-Geta! da
buída ao cidadão ·e ao contribuinte. O povo de Três Bams. da mi- ~Presidência, é contra o entendimenlO do Ministro NelsOn Jobim.
nha S!àllla Catarina.. quer as suas _estradas de ~lta CJE. __boas que defende restrições às medidas provisórias.
condições de uso. O prefeito Luis Divoosir soliCita, também. que
Sr. Presidente, esse é um assunto que, ao invés de ser discu-
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tido no âmbito do Governo, deveria ser ,disrutido aqui. pois a
questão diz respeito ao Poder Legislativo. E per essa razio que felicito a lider.mça do PT que, em boa bora - junto com todo:i; os que
assinaram- assumiu o compromisso de fazer com que o Regimento da Casa seja cumprido e a Ordem do Dia restabelec:ida. a f110. de
que um projeto que já obteve aprovação da Cámaia do& Deputados
e de todas as Comissões do Senado seja fmalmente colocado em
votação. potqUC esse procedimento n::stringe substanci•lmenle a
edição de medidas provisórias.
Sr. Presidente, o Coostituinte de 88 foi sábio porque. ao
mesmo tempo em que petmitiu a ediçio de medidas provisórias,
instib.liu o art. 64, §"r. que pemúte ao Executivo exm:et seu direito de urgência na tramitação de proposições que mandar ao Con-

gresso Nacional.
Será. Sr. Presidente, que a criaçao de um cargo em comissão é tão urgente e tão relevante que o Govemo Federal pn1Cisa
editar uma medida provisória? Seri. que a adição de iodo ao sal é
um asstmto tão relevante e tão urgCDte - depois de tanros IDOS que

existe em nossa Constituição . :.;, que precisa ser utilizada uma medida provisória para tegubmetllar essa questio?
Sr. PiesideDle., ao terminar as miilhas pe.laYTU, quero dizer
que não só esse projeto de lei. que certamente será disaltido pelo
Plenário, mas também todas as proposições, inclusive as de autoria
do nobte Senador Roberto Requiio e do Senador Esperidiio
Amin. men:cem a minba simpatia e o meu respeito, porque devolvem o diieito que temos. que DOO está se:Ddo exercido em toda a
sua plenitude, de ser legisla.dores. Afinal, pua isso fomos eleitos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AN·
TONIO CARLOSVA.LADARES EM SEU PRONUNCIA·

MENTO' •
FHC É CAMPEÃO NA EDIÇÃO
DE MEDIDAS Pll.OVISÓRIAS
O piOSidente Femando Henrique Cardoso jâ editou (ou ..,...
ditou) !24 medidas provisórias (MP) em seus 75 dias de govemo.
1.65 por dia;. enqumo seu mtccess<r manteVe o ritmo de um& em
cada dois dias, totalizando 505 em rodo o SO'!CUlO·
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A visita do ministro da Justiça Nelson Jobim. ao Congresso,
serviu ontem pam que os deputados manifesJa.SseJD sua insatisfação com as MP.
Revolta - O üder do PFL na Oimar.L. Inoc.êncio de Oliveira. (PE), chegou a afmnar que o Legislativo está revoltado com o
governo.
O ministro, poc sua vez, ttcla.mw que o Congresso Dão est§.
cumprindo o principio regimental pelo qual ftca estabelecido que
projetas do governo têm que tramitar mm prazo de 45 dias.
No encontro de ontem, no Espaço Olllural da C4man, foram apresentadas várias ptopostas, como a criação de lei compJe..
ment.ar à Resolução no 1,' que trnta das MP, e a limitação do
número de reedições. •

INFLAÇÃO DE MPS
Samey
147
em 18meses
(8 por mês)
Collor

160
em dois anos e oito meses
(10pormês)

Itamar
505

em 2 anos e três meses
(16pormês)

Fernando Henrique
124
. em apenas 75 dias

(1.65 por dia)

-Ata da 21ª Sessão; em 20 de mar-ço de 1995
~P

Sessão Legislativa Ordinária, da 50A Legislatura

Presidência dos Srs. Jo~é Sárney e Afúonio Carlos Valadares
Sob a proteção de ~s, iniciamos noSsos ttabalhos.
. : .i.sÚ HORAS E 30"i.mvUTOS, ACHAM-sE PriÉiiNliS
O Sr. 1-'~ Socrelãrio em exetcício. Senador Nabor Junior,
OS SEIS. "SENADORE&
. .
.
' · Ànt6nio Magalhie$ ~ Ailoónio Valada=- Arlirido"Porto·- pmc:edení à l•itwa do Expedienle.
Bemanlo Catnl - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo.
É lido o seguinte
Maldaner --Coutinho Jorge·- Darcy Ribeiro- Elcio Alva:re:tEXPEDIENTE
Emília FemaDdes - Epitácio Cafeteir:a - Emarides Amorim - Flaviano Melo- Francelino Peieira- Gerson Camata- Gilberto Mi=da :.. Gilvam· Borges - !ris ·Rezende - João Rocll.> c. Joel de
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Hollanda - Jonas Pinheiro ,... José Agripino - José Alves - José
Robclto Anuda.~ José Samey ~ LauroCampos- LcomarQuintaRestiruindo autógrafos de projeto de lei 3ancionado:
nilha - Lucldio Por.ella - Uício Alcântara- Marina Silva - MarN" 89, de 1~5 (n" 305/95, ,. origem). de 16 do con-ente.
luco Pinto - Mauro Mir.lnda - Nabor Júnior - Odaeir. Soa= Osmar Dias- RenaÍl Calheiros.:. Roberto Requião ..:::"Romero Jucá ~fetente ao Projeto de Lei de Cooversão nfll. de 1995. que altera
disposições das Leis n's 6.150, de 3 de dezembro de 1974; e n"
- ValmirCampelo- Vilson Kleinübing.
O SR. PRESIDENTE (Amonio Carlos v a!ladares)- ,.._ Jis. 6A37, de 20 de agosto de 1977, que dispõe sobte a obrigatoriedata de presença acusa 9 comparecímento de 41 Srs.. Senacloii:s. Ha- de da iodação do sal destinado.ao consumo humano. seu coofrole
pelos órgãos sanitários e dá wtras providências, sancionado e.
vendo número regimental, dêclarO aberta a sessão.
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traDformado na Lei n'9.005. del6 de o:>aiÇOde 1995.

OFÍCIO DO PRIMEmo SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
. N' 74195. de IS do coneate. encaminhando complementação de dOcumentos referentes aos Oficias nDs 49 a S1195. de 17 de
fevereiro último. relativos a restitUição de autógrafos de projetes
de lei sancionados.

O Congresso Nacional decrela:
Art.I•O art. Z•c!a Lei n"4.769, de 9 de setembro de 1965
fica acrescido dos segui.c.l.es par.igr.úos:

___

''Art. 2.2 ----------·---··-·----------·...........................
,

§ 1.1:1 Os documentos referentes à ação profissional
de que trata esta lei serão obrigatoriamente elaborados e
assinados por admiDistrador devidamenre registtado no
6rgào compcteme.
§ 2.1:1 As autoridades fedetais. estaduais e municipais de qUalquer dos Poderes. bem como as empresas
privadas. deverão exigir a assinatUra do proflSSioria.J. de
Administração nos documentos mencionados nas alínea
a e b destt: artigo.
§ 3A Após a assinatura deverá ser citado o número
do mgistro proflSSional no respectivo Conselho Regional
de AdministraçãO."

· Encaminhando à revislio-do &nado autógrafos
. dos séguinres projdos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 34, DE 1995
,(Nit '1..377/91, na Casa de origem)
Acrescenta dispositivos à Lei n2 4.769, de 9 de
setembro de 1965, que dispõe sobre o exerácio da
profissão de Técnico de Administração.
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Art. ~Esta lei entra em vigor na data de sua' publicação.
Art. 3.11:Revogam.se as ~ções em con.tDirio.

PROJETO nELEIDACAMARAN'3S,DE 1995
(N" 2.6201!12, na Casa de origem)

Art. IS. As ações. cofOI'IIIe a DatllreZil dos direitos ou vantagens que coafirmam a seus titula=. são Oidínárias, preferenciais
ou de fruição.
§ 1• A:> açi5es otdiDárias da oompanhia fodlada e as ações
prcfercncia.is da companhia aberta e focbada poderio ser de uma

Altera o § 2• do art. IS da L<1 a" 6.4414, de IS
de deumbro de 1976, que dispõe sobre as oodedades
por açõcs e dá outras pro'ridêaaias..

ou mais classes.
§ ~O número de ações preferenciais sem dimito a Voto, oo
sujeitas a restrições no exen:ício desse direito. não pode ulttapas.
sar 2/3 (dois tm;os) do total das açi5es emitidas.

O Cong=so Naciooa.l de=ta:
Art.1~0 § 2"doart.!S da Lei n"6.404. de 15 de dezembro
de 1976, passa a vigorar com a seguinte mdaçio:

''Art.!S - - - - - - - - - - - - - - - - § 2" O m1m<ro de açi5es JXI'fe=clais sem direito
a voto ou com restrições no exercício desse direito nio
pode u1ttapassar a 215 (dois qujmos) do lOta! das ações
emitidas.''

PROJETO DE LEIDA CÂMARAN'36, DE 1!195
(N"2.734m, ua Caaa de Origem)
Acresceuta disposiUvo ao art. 2a da Lei a'l
4.771, de JS de setembro de 1965, que Institui o novo

CódlgoFlorata!.
Art. ~As sociedades por ações atua.I:menre existentes teiio
o pmz.o de 3 (~)anos pam se adaJUr ao novo limite de que trata
esta lei. podendo. excepciom.Jmente. efetuar A1llllCZ1los de capital a
semm subscrilos exclusivameme pelos titulal'es de ações ordinárlas.,. Dio podendo o JftÇO miDimo de emissio ser inferi<x ao valor
patrimooial das açi5es existellles oo a seu peço de men:ado majorado em 20%, o que for maior, devidamente ablaliza.do at6 o dia da
subscrição.
·
·
Art. 3.11: Expirado o prazo de que tra1a o art. 2", seriio con-

vertidas ações preferenciais em oo:liDárias. na propcxção necessária .i observância do novo limite máximo de aç:ões prefere.ociais.

Pamgruo único. O acioaisla poderá optar pela mo couversio de suas~ JX"fe:teDCiais em O!dinárias. hipótese em que de-

O Cong=so Nacioaal decreta:
Art. 1• O Art. 2• da Lei n" 4.771, de 15 de serembro de
1965, que: imtitui o novo Código Florestal~ Passa vi8Qmr acrescido ,.
da seguinte alínea:

''Art.2a.____ _
i) .nas v~. em faixa DUllC& inferior a 100
(cem) met:ros de cada lado do eixo da zona do seu ca·
nal."

em

AI!. 2" Esta lei em.
vigor na data da sua pJblicaçio.
Art. 3" Revogam.se as disposiçiles
OOIIIRrio.

em

ved. ser feito aumemo do capital da empmsa. por subscrição

LEGISV.ÇÃO CJTADA

exclusiva de ações otttioárias, na fonna. dos arts.. 170 e 111 da Lei
n" 6.404. de 1:t de de=nlxo de 1976. em DIOiltanlc estritomc'"e
n.......,.s&m ao alcance da nova prcporção en~ ações ordinárias e

CÓDIGO FLORESTAL

JX"fereocWs.

·

LEIN"4.n!.DE 15DESETEMBRODEI965

Art. 4" Esta lei em. cm vigon"' data de sua publicação.
LEGISI.i!ÇÃO ClTADA.
LEI 1'1"6.404- DE IS DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as :IOCicdadcs por ações

loslitul o uovo Código Florestal
AI!. I• A:> florestas eaisitentes no terót6rio naciouale as deliWs fcxmas de vegelaÇio.IOCOIIhecidas de utilidade .Is teau que
:revestem, slo bens de intcn:sse COID.Im a todos os habitantes do
País. exen:endo-sc os direi10s de propriedade. can as Jjmjrações
que a legislação em geral c espocialme:ule esta lei estabelecem.

---------------------P..tgmfo único. A:> açi5es oo omissões CODIItrias b cfisposições deste 05digo Da utilizaçio e exploaçio das flotestas sio
CAPÍTULO m
c:owidemdas uso lliJcivo da propriedade (art. 302. XI b. do 05digo
de Processo Civil).

Ações

SESSÃO fi
• Espécies eCIMaea

Art. 2" Cousidmlm-se de JXI'=Vaçio pennaneole. pelo só
efeiiO des<a Lei. as flotestas c demais fom>as de vegelaÇio DIIUm!
situadas (!):
a) 10 longo dos rios ou de qualquer cuno d'igua desde o
""' nlvcl mais aliO em faixa marginal cuja 1argum mlnima seja:
I) de 30 (trinta) metros pam os cursos d'água de menos de
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10 (dez) melroS de lmgura;
2) de 50 (ciDqüenta) melroS para os cmsos d'água que lenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) melroS de !argUia;
· 3) de 100 (cem) melroS para os c:uzsoo d'água que tenham
de 50 (ciDqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
4) de 200 (du2entos) metros para os cw:sos d'água que lenham de 200 (du2entos) a 600 (seiseentos)- de largura;
S) de SOO (quinbemos) melroS para os cursos d'água que lenham lmgu!ll superior a 600 (seiscen;os) metros;
Redaçio da alinea a dada pela Lei n" 7.803189
b) ai> redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água nalll·
rais ou artificiais;
c) nas nascentes. ainda que intermileDtes e DOS dJamados
"olhos-d'água", qualquer que seja a sua siblaçio t.opo:S:dfica. num
raio mínimo de 50 (ciDqilenta) melroS de lmgum;
Redaçio da alínea c dada pela Lei n"7.803/89
d) no topo de mOirOS. montes, mcotanhas e seaas;
e) nas enooslas ou palieS destas, com declividade superior a
45'1. equivalente a 100% oalinha de maior declive;
f) liAS IOStin8"'- como flXadons de dunas ou estabiliza<loms
de mangues;.
g) nas bo<das dos tabuleiros oo chapadas. a partir da linha
de ruptura do :relevo, em faixa nunca inferior a 100 (ceri:t) metros
em projeções hcrizonta;s;

Março de 1995

bllo executivo, pagamento de soma em dinheiro. en~ga
de coisa fungível ou de detmninado bem móveL
Art. 1102h Estando • peâçio inicial - ·
insttuida. o juiz deferinl de piaDo. expediçio do manda·
do de p&pmel!IO OU de eDirep da coiaa DO pa7D de
quimo das.
Art. II 02c No paw previsro no artigo americr,
podett o rtll ofeteeer embargos. que suspendedo a ef"Iclcia do DW>dodo iniciaL Se os embolp nio fcmn

opo.uoa. c::omt.uinr-ae-t. de pleno dileito, o tfto1o executivo jucbaal. c::oovertendo-se o IIWlCiado :inicial em mmdado ex~rto e prosseguindo-se oa fcxma JftVÍSia DO
Livro T'olulo n. Capftulos e IV.

n.

n

§ 1• c u - - o réu o mandada. flCOri. isenro de
custa.s e boaorlnoa .dvocal{cios.

i l" O. anbolp independem de prévia segurança do JJLZ!" .. srrio proce:s;sados :oos ~os autos, pelo
pro=innn11D <Xdmtno.
§ .u Rr_,.,tadol os embuJos, constituir-sc-á,. de
pk!X' dlft'"' C' tl1Uk;) aecuti.vo judicial. inti.IDIDdo-se o
&veck'lr r ~V'PJmdo-se na fcmna prevista. no Livro
T10.11c> Ii {,_.u>mJ)c:" De rY."

n

An. 2' Uu

ir-1

l'tf.n nn

sessenta dias após a data de

II GTS1.AÇÃO CITADA
LEI N'' ,.. DI 11 DE JANEIRO DE 1973

h) em aJ1itude superior a 1.800 (mil e oitocemos) metros,
qualquer que seja a vcgetaçio.
Parágrafo únicÓ. No caso de áreas ulbmas. assim entendidas aa compreendúlas nos perlmetros Uibonos defmidos por lei
municipal, e nas rogiões metropolitanas e agi01D01"11ÇÕC$ mhanas,
em todo o território abrangido. observar-se-§. o ciisp)sto nos respectivos planos cfuetorcs e leis de uso do solo. respeitados os princípios e limiles a que se refem este artigo.

la.at~~••

( odaco de ProcestoCiva.

o- ,.,

1 IVRO IV

.... Especiais

"!TTü't.O I

Redação daa alíneas g, e h e pa!3gr.úo dado pela Lei n"

7.803189

v1g0t"

~publiaçio

-

Doo """

-

Especiols de

Jo-.ção C..rcnciosa

(À Comissão de Assuntos Socia"is.)

MENSAGI "'"" !" Dfo 11 DE MAIO DE 1993

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"37,DE 1995
(N" 3.1105193, na Caaa de origem)
(De iuiciati:va do Presidente da Rcpúb&ca)
Ali..,. dispositivos do Código de l'roc:..oo
vil, com a adoçio da ação moaitória.

ti )o.·

C~

O CongressO Nacional decreta:
Art. 1• Fica acresceotado ao Livro IV, ll!Uio I. da Lei n"
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil. oCapítulo XV. sob a. wbrica ''Da ação monitória", nos seguintes termos;

"'.!Ckr bccutivo)

~ ""'""""" óo Cool!l=O Nacional,
Nos tennos. ck1 .-ti~' 61 da Coostitcição Federal. submeto '
elevada delibeaç""" dr \ os.us Excelências. acompanhado de Exposição de Motrtm Ô.' ~abor MuUstro de Estado da Justiça. o
anexo projeto di:- k-1 que "'Altera os dispositivos do-Código de Processo Civil. com a adoç.io da açio monit6ria".
Brasilia,ll de m.a.odc 1993.- lta.D!arFnmco.

EXPOsiÇÃO DE MOTIVOS .N" 160/MI, DE 13 DE ABRIL DE
1993, DO SENHOR MINlSTRO DE ESTADO DAJUSTI.
ÇA

CAPÍWLOXV
Da Ação Monlt6rla
Art.-1102& A >çlio monitória compele a quem

pretender. com base em prova escrita sem eficácia de tí-

Excelentíssimo Senha Pn:sidenle da Replblica.
Sul:meto à elevada considençio de Voaa Excel&x:!a o
anexo projeto de lei. que cuida da ~forma do Código de Prcet::uo
Civil. no que se refere à instituição da açio monitória.
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A ~:cpos:a ~esul~a je ese~dos efetuados pelo Instituto
~:-a,;:. .-i':.:=·:l
tle
=:..~eit:e?:-ocessc.al e
pela Escola
Nacional
de
!-!3:]:.~:::·:s-.:;.;ra. =!:::-: õ!::=:plo apo1.o
do !-!inisc.én.o da Juscica. que, buscando
;~~~~~~=:.=~= ~
~~fo~a do o=dename~~o
codific4do, realizou numerosos
~~c~~=r~s e ~:.~~Csios. Seu ~ex=o básica, ampl~~ente
divulgado, mereceu

"'

:;~.::.a.:.:..:;e

::.e

.aj.,·.oqados.

::~agistrados,

::"epresentant.es

do

Miniscério

?~~li=o ~ ~=~=essores.

:L

A

redac.!o

final

co::-:iss!o de especialistas na
Sálv~o

de

figuei:-edo Teixeira

do

~atéria,

projeto

sob a

foi

elaborada

coordenac~o

(presidente} e

A~os

por

uma.

dos

Ministros

GusmAo

Carneiro.

secretariada pela ~sembargadora Fátima Nancy Andr~qhi, e contou com a
~ar=icipacAo dos
professores Ada Pelleqrini Grinover, Celso Agr!cola
aarbi, H~~ereo T~eodoro Júnior, José Carlos Barbosa Moreira. José
~uardo Car=e!ra Alvim. KaZuo Watariabe e Sérgio Shaione
Fade!, levadas
em cons~derac!o as inUreeras críticas e sugestees recebidas no a~lo
debace.
4.
Com o objetivo de desburocratizar, agilizar e dar
efetividade ao processo civil. a proposta introduz. no atual direito
brasileiro. a acAo monie6ria, que representa o procedimento de maior
sucesso no direito europeu, adaptando o seu modelo a nossa realidade.
com as cautelas que a inovacAo recomenda.
5.
A Hi1..illidade
do procedimento
monitório, que
tem
profundas raizes também no antigo direito luso-brasileiro, é abreviar.
de forma inteLigente e hãbil, o caminho para a formacao do título
executivo, controlando o
geralmente moroso e earo
procedimento
ordinário.
6.
entre nós,·

Escrevendo a propósito da conveniência de sua a.doç&o
se manifestou o Professor Hurnberco Theodoro Junior:

assi~

•A cutela jurisdicional a que tem direito o cidad4o
n!o é, nem pode ssrJ como adverte cristofolini, •de
mera afirmaçao acadêmica, mas de realizaçao concre~a
de
direitos
sub_j~tivos•,
que
geral.mence
s.lo
sacrificados qu~ nAo encontram remédito expedito e
econOmico.• (Revis~a Fõrense 271/78). ·
7.
Catlsa desAnimo ao credor o face de possuir documento
abalizado e de saber que o devedor n.lo t.em defesa a lhe opor e. mesmo
assim, eer de enfrentar toda a complexidade do processo de conhecimento
;lara, s-ó depois dele, obter oeios par~. excetuar o iJladimplente.
8.
Em semelhantt!'
conjun~ura,
e
em outras
~legas.
impOe-se. a bem da parte e para prest!oio da Justiça. a adoç.lo, o
quanto anees, de procedimento que rest.aure a velha as•inaçao de dez
dias e que a atualize com base nos procedimentos monitórios do moderno
direito-vigente na Europa.
9.
Assim, o projeto, a fim de compat.ibilizar o jnstituto
com a leqislaç!o codificada. acrescenta um capítulo (XV) ao Livro IV do
Código. com três artigos. incluídos após o art. ~;l02.
10.
Essas as razOes que me levaram a submecer o projeto
lei em referência ao descortino de Vossa Excelênci.a.
Atenc·

te

de
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ANEXO A EXPOSIÇXO O~ M~IVOS 00 MIFIS TÉ~IO DA JUSTIÇA
NQ 160,E 13;
•
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1

1. Síntese do problema ou da sicuacao que reclama providénc:ias:

Necessidade de alteraçAo do Código de Processo Civil.

i. Soluções e providências contidas no ato
na medida proposta:

I

noemaeivo ou

Instituiçao da Aç&O Monicória.

I

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

I

I
4. CUstos:

I

I
S. Razees que justificam a urgência:

I

I
6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

I
7. Síntese de Parecer Jurídico:

I

I
(À Comissão de Constituição,Justiça e Cidadania)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 38, DE 1995
(NSt4.409~,

do dom.icílio do autor ou do local do fato.

na Casa de origem)

Altera a Jedaç3o do inciso I do art. 100 dá Lei o'
5.869. de 11 de jaoeíro de 1973- Código de Processo

Civü.

O Cougxosso Naciooal de=ra:
Art.!SIQ incisO! do art. 100 da Lei nfl.5.869, de 11 dejane~
ro de 1973 - Código de Processo Civil. passa a vigorar com a sCguinte!edaçio:
''Art.

95

nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 39, DE 1995
(NR 3.682,93, na Casa de origem)
(De: inic:iatiYa do Tribuual Superior do Trabalho)

._Dispõe sobre a transferência de Junta de ConcDlaçiio e Julgameuto criada pela Lei o' 7.729, de 16
de Jaodro de 1989, da 11• Rcgiio da Justiça do Trabalho, Estado do Amazonas, deftue jurisdições e dá
outras providâJ.das.

100. - ..---·----.. --------·-·

I - da rosid&Icia da mulher, para a açio de sepa·
ração dos cônjlges e a conversão desta em divórcio,
para. anulação de casamento, divórcio <limo, w da últíma residêDcia do c:asai, sob o mesmo reto. no Pa(s;

··-----·-----·----·-----"

An. ~Esta lei eotm em vigor na data. de sua p1blicação.
Art.. JS! Revogam-se as disposições em contrário.
LEGlSU.ÇÃO ClTAiiA.

LEIN"5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
I'Dsiitu! o Código de Proeesso ClvD
LIVRO I
Do Processo de Coohecimeuto

rtruLorv

O C'oog!<$50 Naciooal decrera:
Art. 1-'~ A Junta de Conciliação e Julgamento de Benjamin
CoDStant da-II• Região da.Iustiça do Trabalho, criada pela Lei nA
7.729, de 16 de janeiro de 1989. Í!Cl tmusferi.da para Ma.oaus
(13'), Capital do Estado do Amazonas.
Alt. 2'1 Ficam assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas de Conci1iação c Julgamento de MaDaus e de Tabatinga:
I- Manaus: o respectivo município;
--

n-

Tabatinga: o respectivo município e- os de Atalaia do

Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin CoostanL
Art. 3A Esta. lei cntia em vigor na data de sua publicação.
Art. 411 Revogam-se as disposições em contrário.

Dos órgãos judiciários c dos auxiliarcs da justiça

LEGlSU.ÇÃO ~ClTADA

CAPÍllJLOID
Da Competência Intcma

..--------·-.-------------·--SEÇÃOID

LEIN"7.729, DE 16 DE JANEIRO DE 1989
Cria: Juntas de Conciliação e Julgamento nas
- -Regiões da Justiça do Trabalho, define jumdiçõ~ e
dá outras proT.idêadas.

Da competêuda territorial

A;700~~~p~;~~f~~----------
I - dá =id&Iciã da mulher, para a açio de separaçio dos
cônjlges e a conversão desta em div6Icio e pan. a aDUlação de casamemo.
n - do domicilio ou da rosid&Icia do alimetttaodo, pam a
açio em que se pedem alimeuios;
m- do domicilio do devedor • para a açio de anulaçio de
títulos extraviados ou destruídos;
IV- do lugar.
a) oade e&tt-a sede. para a açio em que for ré a pessoajurl-

Art. 21. Sio ciiadas na 111' Região da Justiça do Trabalho,
oito Juntas de Conciliação e Julgamento, no Estado do Amazonas.
assim dhtribuidas: duas em Manaus (8& e ~) e uma em Benjamin
Coostao~ Coari, Einlllepé, Humaitá, Li broa e Tabatinga.

Art. 22. F = liS$Úil dormidas as á=s de jurisdiç3o das
Juntas de Conciliação e Julg.ameniO~ localizadas nas cidades abai:to, pertencentes à 11' Região:
a) no Estado do Amazooas:

I- Manaus: o respec:tivo município;

b) oode se acba a agência ou snCUISal,quanto às obrigações
I[- Benjamin Constant o ~vo município~
que ela contr.Uu;
·
ill - Coa.ri: o respectivo município e os de Tefé. Alvaráes,
c) ODeie exerce a soa atividadc principal, para a ação em que UaniDi, Codajás e Anori;
for .O a sociedade que can= de persooalidade jnfdica;
IV- Eirunep6! o respectivo municlpio;
d) OIIde a obrigação deve ser saJ.isfeita. para a ação em que
se lhe exigir o cumprimento:
V - Humaitá: o respectivo mUDicípio e os de Manicoré e
v- do lugar do aiO ou fato:
Novo Aripuaoi;
a) para a açio de reparação do daoo;
VI - Itacotiam: o mspectivo município e os de Autazes,
b) pu-a a aç3o em que fcr IÓI1 o administiadol'w gestcr de Boiba.. Itapiranga. Nova Olinda do Norte, Silves e Urucurin.lóa;
negócios alheios.
vn- Lábn:a; o :respectivo município;
Parágrafo llnico - Nas ações de reparação do daoo sofrido
em r.tZão de delito w acidente de veiallos. será competente o foro
vni- Paratins: o respectivo município e os de Barreirinhas.
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Dio de Pádua. Estado do Rio de Janeiro".

Brnsflia,29 de julho de 1992- F. Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 130192 DE 9 DE JULHO DE
1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES.

Março de 1995

O Congn:sso Naciooal d=ta:
Art. 111: Fica aprovado o alo a que se refere o Decteto shJPde
4 de agosto de 1992. que renova a roncessio ou~ à Rádio
Sociedade Veta Cruz Lula. pam explorar, pelo prnzo de 10 (dez)
anos, a partir de 6 de jUDbo de 1990. sem din:ito de exelusividadc,
serviço de 13diociüu.s.ãlo svoora em onda ~ na cidade de Goia·
nésia. Estado de Goiás.
Art. 2~ Este deamo le gisl.ativo entia em viga: na dl1l. de
sua publicação.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República..
Tenhoabom:a. de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso no Projeto de deaeto ,de renovação do
MENSAGEM W 440, DE 199l
prnzo de vigê~cia da con"':ssão outotgada à RADIO FELIZ DE
SANTO ANTONIO DE PADUA LTDA. pam explornr serviço
de radiodifusã.o sonora em onda média,. oa. cidade de Santo AllloSenh""' Memt>ro. do Coog=w Nacional,
Dio de Pádua. Estado do Rio de Janeiro.
Nos tCilXIOI do an. .&9. iDciso :xn. combinado com o§ !Iii do
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente io:sl.ru.í- . art. 223 da Comunnç.io Feder>!. sub-o à ~ do Coado de acotdo com a legislação em vigor e a estação está funcio- grosso Nacioo.o.l. ~ de Exposição de Motivos do &nando dentro das caracterisiicas técnicas a ela ali'blíâas per este nhoc Ministro do: E.stodo doo TtaDSp011eS e das Camlnicações. o
Ministério.
ato constante do [)eayso q..e ''Reoova a cooct$Sio outorgada i
3. Nos termos do § ~ do art. 223 da Constituição , o alo
Rádio Sociedade \.'era Quz l.J.d&. par.l explorar~ de radiodirenovação somente produzírá efeitos legais após dehDeiiÇio do fusão soncn em ooda mb::ha na cidade de Goianésia. Estado de
Congresso Nacional,a quem deverá ser remetido o processo admi- Goi.ls".
nisttativo pertinente, que esta acompanha.
Btuiha. 4 dot ap.'ICO dot 1992.- FermmdoCoDo~.
4. Estas , senhor Presidente, as miDhas coosi.detações a w:esEXPOSIÇÃO
D! "'· liD"OS N' 154, DE 14 DE JULHO DE
peitD do mencionado projeto de decreto. que submeto à elevada
1992. r• • 'I "H lR MINISTRO DE ESTADO DOS
consideração de Vossa Excelência.
TRANSf'*ll-'1 l>ASCOMUN!CAÇÕES
Respeitosamente, - Afonso Alves de Camargo Netto~
Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações.
Exceknti.SJ-&mo \.nlb~.- ~ldentedaR.cpública.
Teobo a b..'O"'I.Jr st.~ltràelevadacons~de VosDECRETO DE29 DE JULHO DE 1992
sa EXcC:léocu c ao. lu'll"' proJEto de decreto de renovação do pmzo
Renova a concessão outorgaCia à Rádio Feliz de vigeoc~a c:b. t:l.-o..r'I.\Jk• ,,._.r.,.~ à JUdio Sociedade Vcn. Cruz
de Santo Antônio de Pàdua Ltda., para explorar ser~ Lld.a. pan txpkln: W"f"' a.~· dr radiodifusão sonora cm onda média
viço de radiodifusão sonora em onda média na c:ida- na cidade &:o <r. ".\Oh.... f "'.a.J.. • dr- Goiás.
de de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de
2. O ~.a.J. .,)1- rrt)o. ... ..,.~~ encontra-se devidamente instruíJaneiro.
do de &cordo.1 ,,,a, ' .. r:-'"""" ..'' ~m vigor e a estação esü. funcioO Presidente da República. no uso das atribuições que Ibe nando dentro d.u •.ata..I~Tuta..a~ tCcnicas a ela atnôuídas por este
Minist.enÓ,
confere os arts 84 inciso IV e 223 caput da Cooslituição de acordo com oãrt. 33 § 3'1 da Lei n"4.117,de 21 de agosto de 19é2, e
j. Nol. lftml.• 1.11' ' \i de'> ll't. 223 da ConstibJiçio. o a.lo de
tendo em vista o que consta do Processo n" :!910l.000692/88. De- renovação somrc:u ~dunn. efÃos legais após c~libemçio do
_Con8fC$so N..:- .:JDAL • ~ drwert ser remetido o processo admicreta:
Art. 1g_. Fica renovada por dez anos a. partir de 16 de outu- Distrativo ptTtiDf'I'.W ~ ..- . .............,ru.L
4. E.Aas.. ~Dth»' f"Tftadcatr. as minhas coosidera.ções aresbro de 1988. a concessão outorgada à Rádio Feliz de Santo Antônio de Pãdua Lula.. cujo prnzo residual da ·ouiarga foi niantido peito do tDC"ac ...~· J.Y_..,.,.., dr dr:crcto. que submeto à elevada
pelo o.c..to de to de maio de 1991, parn explorar sem din:ito de coosidençJO dr '\('lUA t.s~ ,.~
exclusividade, serviço de radiodifusão SODOI3. cm onda média. na ·
Respe11ou"""" •
Alves de Camargo Netto. Mi·
nistro de &tadl.') do.• l~'nit· 11' das Comunicações..
cidade de Santo Anl.ônio de- Pádua.. Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A .cxeieúsão do setViço de radiodifusão,
cuja ootorga é renovada por esse Decreto, tcge-se pelo C6digo
DECRI:TO DI 4 DE AGOSTO DE l!l!ll
Brasileiro de Telecomunicações leis subsequentes c seus ~gula
memos.
Rne..-. a ~ outorgada à Rádio Sodedaõr \- e-ra (.' nu 1..tda. para C'Xplorar seniço de raArt. 2~ Este .ato somente- produzir.í efeitos legais após delidiodifuliio toaOra cm onda média na cidade de
beração do Congresso NacionaL nos termos do § 3'1 do art. 223
GolaoGia. t:Wido <k GOiás.
da Constituição.
Art. 3-'1 Este Decreto entra vigor na data de sua publicação.
O Ple$idrc.tt: d, Rr~bOC.. no uso das atribuições que Ibe
Bnsflia, 29 de julho de 1992; 171' d2. Independência e 1()411
coofcrcm os aru.. 84, LOCI.SC rv. e Z.l3 da Constituição Federal. e
da República
nos termos do art. ~- lDClSO 1. do Decreto ril-88.066, de 26 de ja~
(À Comissão de Educação.) nei:ro de 1983. e tendo em visla o que consta do Processo rfJ.
29.109.000157190.
.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•ZS,DE 1995

A.-

~ 369.193, na

Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade Vera Cruz Ltda. para explorar
scrvi~'U de 'l'adioWfusão sonora em onda méllia na cio
dadc de Goianésia, Estado de Goiás.

!Je=ta,
Art. }.R Fica renovada. de acordo com o art. 33.. § Jlt. da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de l%2. por 10 (dez) anos. a partir de 6
de junho de 1990. a concessão deferida à Rádio Sociedade Vera
Cruz Lt...a.., cujo prazo tcsidual da outorga foi mantido pelo Decre-
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to s/n'lde 10 de maio de 1991. par.a. exploxar, sem direito deexclusiyidade, serviço de radicxiifusão sonora em ~ média na cidade
de Goianésia, Estado de Goiás.
Panigrafo úoico. A execUção do serviço de Gtdiodifusão,
cuja outotga é ~ovada por este decreto, ~t:ger-se-á pelo Código
Brasileiro de T~lecomunicações,leis subseqúetttes e seus mgula-

mentos:.
Art.. 2.a Este ato somente produzir.í efeitoS legais após deliber.lçlio do Cong=so Nacional, nos 1ennos do § 3" do art. 223 da
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3~ Nos tennos do§ JS!: do art. 223 da Coostiwição. o ato de
=ovação somemo produzir.í efeitos legais após deliberação do

Congrçsso NacioDal. a quem deverá ser mmetido o processo administrativo pertinente. qUe a esta acompa:oba.
4. Estas, Seubor Ptesidente, as minhas coosiderações a .,..
peito do mencionado projeto de deacto. que submeto 1 elevada
consideração de Vossa ExcelênciL
Respeitosamente, Alfonso Alves de Camargo Netto, Min.istto de Estado dos Tnasportes e das Conunicaçiles.

Constiruição.
DECRETO DE30 DE JULHO DE 1m

Art. ~ Este dea&o entra em vigor na data de sua publicação.

:Rc:nova a c:ooccssio outorgada à Telerisio Liberal LUla. para explorar ~ de radiodifusão de
soas e imagCDS (tclevfsão), Da ddade de Bài~ Estado do Pará.

BGIS!lla, 4de agosto de 1992; 171•da Independência e104"
da República- F.CoDor.
(À Comi.uão de EductJção)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"26,DE 1995
(N'I428194, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorga·
da à Tdevisio Liberal Ltda. para apJorar serviço de
l"adiodifusão de sons e imagens (tdevisão) na ádade
de Belém, Estado do Pará.
O Congresso Naciaoal decreta:
Art. 1.2 Fica aprovado o ato a que se refere o Decteto de 30
de julho de 1992. que renova a concessão ouCOigada à Televisão
Liberal Ltda. paraexplomr, pelo pmw de 15 (quinze ) anos, a partir de 16 de dezembro de 1989, sem ~ito de exclusividade, serviço de radiodifusão de soes e image.Ds (televisão) de Belém.
Estado do Panl.
Art. 22 Esre decreto legislativo entra em vigor na data de
sua pulb!icaçio. ·
-

O Presidellle da RO!'Íblica. no uso das alribuições que lhe
confctem os arts. 84. inciso IV, e 223. da Constituição e DOS termos do art. !Ja. inciso L do ~ ~ 88.066. de 26 de janeiro de
1983. e tendo em vista o que consta do Pnx:esso n1:

29110.000586189, decreta:
Art. 1~ F'JCa tenovada, de acordo com o art. 33:. § 32, da Lei
n' 4.117, de 27 de agoSIO de 1962, por IS (quinze) anos, a partir
de 16 de dezomim> de 1989, a concessão outorgada à Televisão
Liberal Ltda.. rujo prazo residual da rutorga fai mantido pelo Decreto sem nllmero de 10de maio de 1991, para explorar. sem direi·
to de exclusividade, serviço de radiodifusio de sons e imagens
(televisão), na cidade de Belén, Estado do Panl.
Pan\g!:afo único. A execnçio do serviço de rndiodifusio,
cuja rutotga ~ renovada por esle Decreto, reger-se-á pelo Código
B~eiro de Tcleconnmicações~ leis subseqUentes c seus r:egula-

meri!os.
MENSAGEMN"421,DE 1m
Senhotes Membros do Cong=so Naéíonal,
Nos tenuos do art. 49, inciso XU. combinado com o § 1.a do
art. 223, da C<>Dstimiçio Federal, submeto à apreciação do Con·
g=so Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Se:oboc Ministro de Esrado dos Transportes c das Cammicações, o
ato comlallle do Decreto que "Renova a concessio outa-gada à
Televisão Liberal Ltda.. pam explorar serviço de mdiodifusão de
sans e imagens (televisãO), na..cidade de Belém. Estado do Pará".
BGIS!üa, 30 de julho d<; 1992.- F. Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 125/92 DE 9 DE JULHO DE
1m DO SENHOR M!NlSTRO DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES.
Excelentissimo Senhor Presidente da República,
TCDho a homa de submeter à elevada consideraçio de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de mnovaçio do pmzo
de vigência da coocessão ootDJ:gada à Televisão Liberal Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisio), na cidade de Belém, Estado do Panl.

2.-0 pedido de rmovação enccintra-se devidamente instruído de aconio com a legislação em vigor e a estação esti. funcionando dentro das características técnicas a ela atribuídas pbr este
Ministério.
-

Art. 2.~~: Este aio somente produzirá efeitos legais após dcliberaçá!? do Cong=so Nacional, DOS termos do § 3" do art. 223 da

Con.tituição.
•
Art. 3'1 Este Dcc:r:eto entra em vigor na data de sua publicaçio.
BGIS!üa, 30 de jllhode 1m: 171• da l.odependência e104"
da República.- Femando CoDor.

(À C<>missiio tk Edualfiib}
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 2:Z, DE 1995
(NA 106191, ua Câmara dos Deputados)

Ratlf'1<11 o lato dA Començio o" 167 da Organização Internadonal do Trabalho- OIT.
O Cong=so Nacional de=ta:
Art. 1• É ratificado o texto da Convenção u"167 do <Jrsani·
zaçio Jntemacional do Trabalho- OIT, adotada em Genebra pela
COnferência Gota! daquele érgão, realiz.ada em 21 de junho de
1988.
Pmgmfo únicc FICliDI $Ujeitos à apriivaçio do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisio dO pt<·
sente acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que.
nos termos do inciso I do art. 49 da Coostituição Fedetal. """'"'
tem encargos ou compromissos gr&VOSO$ ao patrimônio naciooal.
Art. ~ Este deaeto legislativo emra em vigoc na data de
sua publicação.

~
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MENSAGEM N" 3<10, DE 19!11
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1"7: a COI!Wtn;io a • 111-.:o.andacio sobra o cincer pt"ofui:Lonal, UH: a
Convan;io a a Jlac-ndacio aCibl'a o -.1.0 uduante no trab<lllho ipohuçic>
do ar,
no!do a v:~.br&côasJ, 1''77ç a C.QftYancão a • ltae-ndacio aoto:ra
--.u:ran~ a aa>ida doa trab.llha4oras, l f l l : a Con.,.nçio a a lt-.:..,.ndaçio
tobl'& oa MrYlçO& lia "iida no trabalho, 1915; a Cor>val'lçio • a
llae-ru!açio .obra • oa aabaat.oa,
lfl6, a
a U.at&
lia dloançaa
pl'ofiaa:~.o~~oM.a, na aua veralo ..Sificada da ltiO, aaas&da i convaacio

da

ontoc.e • de can!:utet.alto
~

aCibta

ltec:-~cio

at.1vldada•
pncepo, epenc:.io ou

:s.
1. o:.a-aç&o apnço -~ ,.nc~~~' ravo~:&val
a wa n.t:Lficaç:Ao aa c-iaa&o fti. .n.:Lte inatit.u:Lda pelo 5anhor
JU.nistro . . btado IIII Tr.-lbo a . . ftr<'iiiN~ia social, por
~rta O. I U
&br1l !lU:J.-, a J.nteo:Jncla por npna.ntantaa
do GcrnrM. upr~.4ona a traMlbadons.
"·

tra.balbo

A:rt1tO 1

1.
a pre. .nt• con.,.ncio apl:lea-aa • toclaa . . u.1v14adaa da
c•au·ucio. iato f, oa trabalhO& da a4iUeaclo, aa o!loi'O& ,..:irllicaa • oa
trabalh.oa da _,.taq- e dla-nt.a, inc:1ua1- qo&alquar pt"OC&NO, .opara;io
a tl'&llo&pot"te aaa ob~:&&o daMa a pnparar;io d•• obl'&& até a c:o~~cluaio 4o
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 27,DE 1!195
(N" 3621!13, na Câmara dos Deputados)
Homologa o ato do Conselho Monetário Nacfo..
oal que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor de 22.700.000.000.000,00 (vinte e dois
trilhõcs e setecentos bilhões de cn~zeiros) para atender às exigênàas das atividades de produção e da cir·
culaçio da riqueza nacional, no último mês do

105

O Cong>;esso Nackuald=-eta:
Art. 1° É homologado o ato do Couselbo Maoetário Nacio..W. de 2 de d=mbo de 1992, que ...,;m, a emissilo adiciooa! de popel-moeda, DO cx=!cio de 1992, DO wla de 22.700.000.000.000.00
(vinte e dois trilhões e setetccentos bilhões de cruzeiros).
Art. zo Este decreto legislativo enua em vigor na data de
sua publicação.

MENSAGEM NO 9SS, DE 1992
SeMom Membros do Conpesso Nldonal.

n.·.

Nos rcnnos do lftiao 4". inciso I. "'ll
da Lei rf' ~.de 31 de '1
1964. e da anexa ExposiçiD de Modvos do Scllllar Mlaialro de Eslado .da Paada. illlllriDo.
solicito a VOS1IS Excel!ncias a bamolopr;lo do Coapa~et Nldoal para a emislla wfiriootal de
papel-moeda llltOriDda pelo Coaselbo MOIICiáto Nldonal. anWI do VOID CMN rf' 20&'92. ao
maa1111re de CrS 22.700.000.000.000.00 (viml e dois tri1IIGes e -101 bllllaes clll uwa:ilw).
pma arender u exi,enc:;u dai .uividades de pRiduçlo e da circ111aç1o da riqueza "'ÔO"'I ao
dlllmo 11145 do conenle exercfclo.

llrMGI•2J

di

dll992.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 469. DE 22 DE DEZEMBR0 DE 1992.00 SENHORMINlSTRO
DE ESTA.QO DA FAZENDA. INTERINO.

Excelentíssimo Senhor Vice-Presiciente da Re~pública,
no exercício do cargo de Presidenta da República
O Conselho Monetário Nacional autorizou, ciurante o ano em
curso, através dos Votos CMN ns:ts 042/92, de 28.02.92, e 118/92-A,
de 03.07.92, emissão de papel-moeda em limite superior ao estabelecido no inciso r,
"on fine•, do art. 41:t da Lei nl:t 4.595, de
31.12.64, que atribui ao mesmo Conselho eompetincia p&ra autorizar
o Banco Central do Brasil a emitir papel-moeda. anualmente, at6 0
limite de 10\ dos meios de ~pag!lmento ex~istente• 31 de dezembro
do ano anterior.

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

106

2.
as

t~xas

rassem

. Mag:o de 1995

As incertezas ge·radas pelo quadro politico levara111 a que
mensais de inflação, embora mantidas sob controle,
supeas

previsões iniciais, findando por exigir volume maior de

numerário em circulação, de modo a permitir curso notmal l atividade econômica.

3.

Considerando-se o cenlrio macroeconõmico previsto para

o

último mês do corrente exercicio, estima-se ea at6 45\ o crescimento da base monetária neste periodo.

4.
Admitido pequeno incremento na &tual relação papel-moeda
emitido/base monetária, estima-se em CrS 4J,l tr~lhões o saldo do
papel-moeda em 31.12.92. A e.sse número aqreqou-sa 14\, correspondente à média dos últimos quatro anos da d1!erença entre o maior
Ao valor .. .,!IIi"'
saldo durante o mês e o saldo do fim de deze~rro.
conta
obtido foi acrescentada margem de segu~ança de lO\, tendo
a pequena expressão da base monetária em relaçlo ao PIB. Com isso,

-

seria necessária autõrizaç.to do Conselho Monet:lno Nacional para
emissão-adicional de CrS 22,7 trilhões, ea ralaçlo ao valor jl autorizado pelo CMN em 03.07.92.
Isto perm•t•rl que se disp~d~
margem suficiente para que o saldo do papel-moeda emitido possa
ating.ir

até

Cr~

54,1 tri;Lhões ao longo do restante ao exerc.ício de

1992.

5.
Ante o exposto, e em face do que se contém no inciso I do
art. ~2 da .Lei nQ 4.595, de 31.12.64, cumpre-me propor a Vossa Exelencia o encaminhamento de Mensagem ao Congresso Nacional,
solicitando
sões

homolog~çào

do ato do Conselho Monetário Nacional (voto CMN

adicionais até o limite de Cr$ 22,7 trilhões, para atender às
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~xiqências

das atividades de produção e de circulação
nacional, durante o últ'imo mis do corrente exerc!cio.

da

riqueza

Respeitosamente,.

~~-R-~~~

PAULO ROBERTO KADOAD
Ministro de Estado da-Fazenda, interino

VOTO CMN N• 206/92

'

~

Aprovo,

•a~

·PAPEL-MOEDA·

CEHTRAL. DO

.NAL.

-

AUTORIZAÇAo

B~IL

AO

BAJICO.

PARA EMISsAO ADICIO-

referendua• do Conaelho Monet4rio Nacional.

SOSRIBHO
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VOTO

C~N

Nt
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/92

PAPEL-ftOEDA - AUTORIZACIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA EftiSSIO
ADICIONAL.

--:-------------------------------.. ·...
S~nhores

Conselheiros,
A

Oirrtoria do

Banco

Central,

fi2.12._9z, ao ~prccial"'· o incl~so VotO, e• que

ee

sessão

5C p~opôe

dr

SE"Ja aqe.&c-

lr óriio autor-izaoo a Rfetuàl'- eei·s~;ão adicional de paprl-eoeda
Montant& de CrS 22,7 trilhÕCs durant~ o restante do exercício
1992·; . ~et.er•it:~o•J o CJlCae•nhaecnto do assunto a este Conselho,
forma do disposto no inciso I ·oci ai-t. 31 da Lei nt 4.595,
31.12rll4.

no
dt
na
d€

~.
i o que subeeto à considera~ão de V.Exas., coe eey
voto favorávél, esclarecodo q•te,·posterioreente, o :Ass•mto dever;l
~er encaeinhado ao Podé~ Legislativo, para-hoeologa~io.

r- •exo.

c

l~··.

YOTO DO CON LHEIRO
GUSTAVO jQ E LABOISSieR
E• e2.12.9~

Março de I 995
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JBCB .... 6'21/g~
PAPEL-MOEDA ADICIONAL
Senhores Doretor~~.

SOLICITAÇÃO OE EMISS!O

-----------------------------------·-

Oe conforMidad~ coa o Inciso I do Artigo 3!
oa Lei n! 4 S9~. d~ 31.12.64, ~ntrc as princopais atrlbYiç3~s
do
Conselho l'lon~tár i o
Nac oonal <CMN> flt••ra a dr adaptar o
vol••••e
aos
oat:-oos ele pagaMento às nece!osoeladrs Cio Cl~senvolvimrnto rcon•:O111

c o.

2.

Por
sya vez, o Inc.iso I do Art lgo 4!, do reiRstrumento. legal, atribui ao Conselho l'lonetário Nacional
a com~etência para autorizar o Banco Central do Brasil a eaitor
papel-moeda,
anualoa~nt~. at€ o lomite de 1e4 <d~z por cento>
do
sal ao. de. aeios ele pagaa~nto existente r• 31 de dezrabro do ano
antrr ior, devendo, poréoa, solo citar a••tor izaçio do Pod~r Legislat ovo, 11ediante lfensagea do Prrsid~nte da República, para as ellos~;:.es
que, j••st i focaáamentc, sr _tornarem necessárias a-lém áaq••ele
1 i1oitc.
feo•ielo

3.

Oe
acordo coa o arsMo Inciso I do Art i go
4!
LE't 4 59~~ pOt"én., o CQng.c-lhO t\One-tárao POdC' a•.atorazar emissõe-s
~•e se.fizere• rndispensaveis para atender às exigências das ati-·
vodade~ ·prod••tiva.- E: de circ••lac;io ele roqueza. do Pais, tendo
eno
f3<i.

vt~ta o seu car~ter de urgi~cia r imprevtstbil~dade, sol i citando
inoed illtamente homologação do Póder l.egoslat ivo para ta os
emoss:5~·~

•

~.

netário
eai!>sio
1 imite

Assia, r• sessão de 2B.e2.92, o ·Conselho l'loNacional aprovou o Voto CI'IN n! e42/92, autorozando uma
de CrS 6,3 trilhÕes a~é o início dé j•Jlho <aí incl••ído o
dE. 10% sobre o -.aldo do• •c-los de- pagaa.ento exístentc

e·n.

31.12.911.
S.
Em
sessão de •3.e7.92, o Conselho honetároo
Na.•: •oroal
aprovo•~ o Voto CI'IN n! 118/92-A, a•~tor iz•ndo um;;o' elfttS!>io
aolc ior•<Ü
de papel-moeda de CrS 21.1 trilhÕrs para o seg••ndo se:IIIE:St r' E:' •

ó.
Ocorre:
q••e as incertezas geradas pelo q••adro
político
levara• a qo~e: as taxas oaensais ele onflaçio, e•bora "'a"t idas
sob
controle:, syperasse•• as prcvi .. ~;es iniciais,
findando
poa·
exig li"'
voluntt nta ror" de n•.&m~r'ár i o em c rrculaçio. de modo
a.
per11it ir curso no•·mal à at ividade econÔMica. Assia, constderando'SE: o cenã.rio ·~croecon.'5maco pre-visto para o •lltillllo Mis do '-O~~en
te exercício, estima-se.rm ati ~S~ o crescome:nto da base llonetár 1 a neste:· -per iodo.
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li NEXO

EMISSÃO DE PAPEL-MOEDA EM DEZEMBRO OE 1992
<Valor c• CrS bilhões>

&>Variação aix.ma
ba~c aon~tár1a

e~t ••~da para o saldo da
RM d~z~abro ••••••••••••••••••······

<1<1,97.

bl Saldo projetado da base aonetâroa para dczeabro
(42 se1 )( 1,449) •••••••••••••••••••••••••••••••••••

c> Re·laçio

PI'IE/Ba~c

61 584

em dczcllobro <6:5X e• novellbro) •••••

0,70

dl Saldo do papel-aoeda eMitido proJetado
<61 584 x e,7e> •••••••••••••••••••••••••••••••••••

e> Relaçio PI'IE miÍ>:iMo/PI'IE de of'i11 de ais
<raé-d ia

do~

••o~

q•.Latro anos> ••••••••••••••••••••

147.

of'l Papel-moeda eaitido projetado
(43 109 X 1,14) •••••••••••••••••••••••••••••••••••

49 144

s l Margea de

•llt

s.eg•u-an~a

<1t%

do PME projetado>

<49 144 x e,te> •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

hl Saldo ca j1.12.92 (<19 14<1 + <I 91-IL
'

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

4 914
S4

ese

E• 3t.11.92, o ~;aldo do papel-aoeda en.it od_o
valor ltual a CrS 27,6 trilhôes·, situando--.e, con~e
ea CrS 3,8 trllhÕes • aargea d·e eaissio autor~zadoa
qo~enteacntc,
Pelo CI'IN atê 31.12.92, a qual se •o•tra 1nsuf1ciente para atender
il de•anda de tfezeabro.

7.

aprc-.entava

8.
Adaltido pequeno increaento na atual rel~~ão
Papel-aoeda ealtido/base aonet~ro;a, esto•a-se ea CrS <13,1 trilhõcs o saldo do papel-aoeda e• 31,12.• 92. A esse núaero atregousc 147., correspondente à aêdoa dos últiaos quatro ano~ da do~e
~en~~
entre o aaoor saldo durante o •is e o saldo do foa de dezelllbro. Ao v;a.lor assoa obt 1d0 foi acrescentada aar'geoa de segu.-an·ç;a de 10X, tendo e• conta a peqo~ena expressio da base aonFtar ia
""' relação ao riS. Cooa isto ser ia necessàr ia autor izaçio do Con!>elho l'lonetârio Nacoonal para cmossio adicional de CrS 22,7 tr.;l~ões,
ea rela~io ao va~or já •·~torizado e• •3.4'17.92. Isto pe.--,
"' i t irá que se d 1sponha de ••arge11 '"""'o c oent c para que o sal do doi
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PaPtl-•oroa tmittdo POs$a attngtr ate CrS
do restantr Go extrcícto dr 1992.

~~.1

trilhôrs ao

long~

Voto Go PrtsiGtn~t~t:-----------~

c- ,,. 4. t

)

Gy~tavo ~orge Laboi~$i~re

PARECER

? 2 n 1~ ~

PGfN/CAT/N9

: ::::

o1 t, 6 o1

1.547/.~2

r

,;: : :::; it.. -i·=
Emissão de papel-moeda. Mensagem ao Con·poesso Nacional solicitando hanologação de ato
do Conselho Monetário Nacional autorizativo de
emissões.adicionais, pelo Banco Central, até o
limite de Cr$ 22. 7 tril..bões.
Lei n• 4.595, de 31.12.64, art. 4t.
50

inl:i

1 ~ iD filie.

-- -- I

A Assessoria do Senhor Ministro da Fazenda subnete a esta
Procuradoria-Geral minutaS de Exposição de Motivos ao Presidente da ReJl!i
blica e· de ~lensaJSI Presidencial ao Congresso Nacional solicitando hanoloaação da Voto ()fi nt 206/92, de OZ.lZ.9Z, por meio da qual o Conselho
Manetãrio Nacional autorizou emissães adicionais de papel-moeda até o li
IIite de Cr$ ZZ, 7 trilhiies durante o Último mês do corrente exercício.· P!.
ra atender ãs exi&ênt:ias das atividades de proclução e de circulação da
riqueza iw:ional.
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z.

AD que se vê, parece encontrar a postulação ampàro no dis -

posto no art ..-1.• do inciso I. in fine, da Lei n• 4.595 •. de .31.1Z.6~ ... autorizada que foi referida emissão adicional por despacho do setibor"Minis
tro da Fazenda de OZ.lZ.9Z, ad referendull do Conselho Honet:àri~ ilã;:i"anai.
tudo para atendimento de exigências. inadiáveis das atividades. produtivas
e da circulação da riqueza nacional.
3.

E o- Conselho

~fonet:àrio

tem competência para tanto, observa-

dos os pressupostos do art. 4•, I, in fine, da mencionada Lei n• 4.595 ,
de 1964.
Processo n•

10168.009453/92-34

4.
Não se diga, por outro lado, ser hoje indispensável a au
torização. de emissão de papel-moeda por. lei, e não .através de mera
legação, em face do que dispõe o art. 48, XIV, da Constituição
Federal.
E nào se diga porque, conforme bastas vez!!S evidenciado por este
órgão
em' manifestações preceqentes, continua '!-inda de pé o disposto no art. 4•,
inciso I. in fine, da aludida Lei Bancária.

homo:

S.
CaD efeito, a aparente anti.ncmia resc?lve-se pelo preceituado no art. ZS do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que,
ã evidência, aiC3nça os casos de delegação inominada a que alude CARLOS
ROBERI'O DE SIQUEIRA CASTRO em sua conhecida mnografia intitulada ''O Co!l
gressa e as Delegações Legislativas", ed. Forense, 1986, Cap. IV,
pâp.
81, 95 e 96. E caso típico de delegação legislativa i.ncminada é a que o
Congresso outorgou ao Conselho ~netário através' da·Lei n• 4.595,
de
19õ4.
6.
Veja-se, mais, haver o art. ZS do AOCI' sobrestado a revogação do poder nonnativo conferido àquele Colegi.ado pelo prazo de 180 dias,
pror.og;;"vel tal lapso por i~is períodos, COilX) se tem verificado com as
sucessivas prorrogações operadas por diversos diplomas legais.
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7.

Em conseqUência. conünua o Conselho llbnetário a
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exercitar
na plenitude sua competência nonnaüva delegada. não havendo pois como
falar em revogação do mencionado di~positivo da teC4.59S/64 pela
Carta
Federal. Trata-se de homologação. e não de projeto de lei para autorizar
emissões.

III

s.

Sozros. portanto. pelo acolhimento das mencionadas minutas

Processo n•

10168.009453/92-34

s

anexas de E.~!. e de Mensagem Presidencial, as quaiS se. acham
de serem encaminhadas ao Exmo.
Sr. Presidente
da - RepÜblica.
_
- --·· .
--

condições

-

~

PROCURAOORIA-GERAL DA FAZP'iOA NACICNo\1., em 09 de dezembro de

1992.

OBI~RA

· Coordenador de Assuntos Financeiros_ e Tributários

De acordo.
Restitua-se o processo ao Gabinete do Senhor Ministro da Fa-

zenda.
PROCtJRA.OORlA-GERAL DA FAZENI.l<\

~Ia-tAL,

199Z.

ut!noJk:l""""
,_..,
,..a-..
-:."1":""··~

Procurador-GeravAdjunto

em 09 de dezembro de
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Ait- ~Revogam-se as disposições em contrário.
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6. É O IOlaiÓriO

Discussão

PARECERES
PARECER N"69, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida- '
daaia sobre o Oficio •s• Jil. 35, de 1994 (Oficio nR
217194-P/MC,S.T.F. de 4I.ZI'J4, Da origem) do Seuhor
Pn:oideote do Sopremo Tribunal Fedcnl, eocami·
ohanclo ao Senado Federal e6pia do ae6rdão proferielo por aquela Corte aos autos do Rceurso
Extraordinário a' 140890-V:Z10, que declara a iucoDStltuclooalldade da Lei a' 32, de 7 de julho de
198!1, do Dislritu Federal, para o fim previsto DO art.
52, X, da Coostltuiçio Federal
Relalor: Senador Josapbat Mariobo

I. Pelo Oficio ''S"n"35, de 1994 (Of. a'217194-PIMC. de4
de fevczeiro de 1994, na origem), o Senhor Presidente do Supremo
Tribmal Fedetal, Ministto Octávio Gallotti, cocamfuha a esta
Casa, pom "" fins pm-istoo DO inciso X do artigo 52 da CoostiiUi·
çio Fedetal, cópia do ac6ldio proferido p<r aquela Corte nos antm do Reeuno E>:tnorcünário n" 140890-I/210. que deelua a
incoosliluciooalidade da Lei n" 32, de 7 de julho de 1989, do Dislrilo Fedcnl.
2. N> oficio, além do acádão, foi a:oexada e6pia da v=lo
do ..,g;stro taqujpfico do julgameniO. Cópia da Lei declarada in.
cooslilucloml acompanha estel'arcce<, anexada pelo Rela!Dr.
3. Julgando. em gmt de rocur.;o. mandado de seguiaDça
pm-cotivo, ca:n pedido de medida CUJtelar, impetrado por EN·
COL S/A - Engenharia. Canércio e I:ndústria. -. no qual visava a
impetmntc se eximir do pagamemo do adicional do imposto sobre
a~ instiluido por legislação loqal, com base no art. !55, inciso
ll.da Constituição de 1988 ..:, o Tn'bunal de Justiça do Distrito Federal &dos Tenit6rios. por sua I•Tmma dvel. por maioria devotos.negoojJrovimento ao recorso.
4.1i=igcada. interpôs ENCOL SIA-; Eng<Dharia, Comércio e Indústria o RcaJDO Extraordinário em questão. com fundamemo no art. 102, ii=
alíneas a e C. da Coostillliçio.
sustcmmdo qÜe o aresto n:<:omdo. além de ter violado o disposto
no art. !46, itens I e
da Lei Maior, julgoa vMidoo ''Lei, De=to
e Regulamento loeais em detrimento da Carta Magna."
S. A Proanadoria-Gctul da República opinou pelo provi·
memo do rocmso, a fim de que fosse declarada incoastituciooal a
Lei n" 32. de 1989. E nesse Sentido foi a unânime decisio do Suprcmo Tn'bunal A emenda do ac6ldio está assim redigida:

m.

n.

ReCuxso Eltnorcünário. Mandado de Segurança.
Adicional do imposto sobte a ...W.. instilllldo pelos Estados e DislriiO Fedetal, Consliluição Fedem~. att. !55,
n. lmpoosibilid•de de sua coinnça, pelos Estadosmembros c o Distrito Fedetal. sem prévia lei compleDielll&r (C.F, art. 146, I). N""ae bastam a dispensar a
edição de lei ca:nplemcntar as disposições do art. 24, §
3", da Constiluiçio. e do att. 34, §§ 3", 4P e 5", do
AOCT, de 1988. Precedentes do STF nos Recursos Ex·
lnoldinãrios n"s 136.215-41200- RJ e 140.887-IIRJ.
Lei n" 32, de 07-07-1989, do Dislrilo Fcdetal, que instiC
bli o teferido adicional do imposto de renda. Sua incoosliwciooalidade. ~ exttaordioário conhecido e
provido, pua coo.ecder o mandado de segurança. deeJa.
rando-se a1ncoostituciooalidade da Lei n" 32, de 07 de
julho de I989,do Distrito Fedeial.

7. Nos !ennos do inciso X do art. 52 da Constituição em vigor. compete privativamente ao senado Federal. "suspender a execução. no todo ou em parte. de lei declarada inconstitucioual por
decisão defmiliva. do Supn:mo Tnbonal Fedeial." E segundo dispõe o inciso n do artigo 101 do regimenr:o Interno desta Casa,
compete a este Colegiado apresentar o respec::tivo Projeto de Resolução.
8. A decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser defmitiva (art. 52. X. C.F.) e tomada por maioria absoluta de seus membros (art. 97, C.F.). A exigência de quorum foi cumprida. Por
votação unânime. o Tribunal ponbeoeu do m::urso e lhe deu provimento. Votou o Presidente. As fls. 37 do oficio infonna-se que o
ac6ldio foi publicado no Diário da Justiça de 3-12-93.
9. Dessa fonn.a, entendendo estaxem satisfeitos: os requisitos
cODStituciom.is. e xegimentais, e Com a rmalidade de atribuir foxça
exe01tória à referida decisão propõe-se no seguiDte Projeto de Resolução suSJ'CDdendo a execução da Lei n"32de 7-7-89.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 31, DE 1995
Suspende a e<ea~çio da Lei n" 32, de ITI de ju·
lho de 1989, do Distrito FederaL

O Senado Fedem! resolve:
~32~-de a7 de julho de 1989, do Distrito Federal. em cumprimento c:b. decisão definitiva do Supremo Tribunal Fedetal no mcurso extraordinário ~
140890-IJ210~confo:cme comnnicaçio feita pela Corte, nos tetmos

Art. l,gFJ.C3. suspeosaaexecução da Lei

dooficion"217/94-P/MC,STF,de04de fev<=irode 1994.
AI.t. 2g Esta Resolução entra. em vigor na data de sua publi·
caçio./u1.. 3" Revogam-se as disposições em CODIIMio.
Sala das Comissões, em 15 lle 1D3I9' de 1995. -lris Rezende- Presideate; Josapbat Marinho- Relalor; Ney Sna.ssuna
- Lauro Campos- Júnia Marise- Edson Lobão- Ronaldo C.
Lima - Rames Tebct- Jdl'eroon Peres- Esperidião Amin Bernardo Cabral- Lúcio Akintara- Guilherme Palmeira.

PARECERN"70,DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cicia·
dania sobre o Oficio •s • rJl 46, de 1994 (Oficio uA
42194-P/MC, STF de 3-5·94, na origem) do Seuher
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encami·
ohado ao Senado Federal cópia do acórdão proferido
por aquela Corte DOS autos do Rewrso E:ld:raordinário o' 134587-0010, que declara a Inconstitucionalidade do artigo 90 da Lei Orginica doo Municipios Lei Complementar o' 01, de 17 de dezembro de 1975
com rcdação dada pela Lei Complementar o' 36, de
17 de outubro de 1983, do Estado do Rio de Janeiro,
para o fun previsto no art. 52, X, da CoDStltuiçio Fe-

deral
Relator: Senador Josapbat Marinho
I. Pelo Oficio 'S" o' 46, de 1994 (Of. n" 42/94-P/MC, de 03
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de maio de 1994. na origem), o Senhor Presidenle do Sup!OII!O
Tn"bunal Fedetal, Ministro Octávio Galloti, encaminba a esta
Casa, para os fms pteVistos no iDciso X do artigo 52 da Constimição Federal, cópia do acórdão proferido por aquela Corte nos auIOS do Roamo ExlraoltliiWio D" 134587.o/210, que declar.t a
incoostitucionalidade do art. 90 da Lei Orgânica dos Muniápios Lei ComplementarD"Ol, de 17 de dezembro de 1975 -com redaçiodada pelaLeiComplemenbrD"36, de 17 de wtubrode 1983,
do Estado do Rio de Ianeiro.
2. AI> oficio, além do acádio, foi anexada cópia da ve<sio
do registro laquigiáf'ICO do julgamento.
3. A ugüiçio de mlevincia da inconstitucionalidade de ato
nmmativo. cçmsidcmdos a autonomia municipal c o teor do§ _2:Q do
artigo 90 da Lei Chgiuica dos Munic!pios do Rio de Ianeiro, surgiu qlWido da apm;i&çio de &çio popular com a fmalidade de fulminar as Leis ri's 954184 e 1.014/SS do Município de Nova
Iguaçu. no que criar.un, ao todo, setenta e lrês cargos em comissão, aumentando pua duzentos e um o :mímero de servidores. Tem
o mferido § 2" a seguinte mdação:

Art.90---------------------§ 7!' O Quadro de Servido= das Cimams dos
Municfpios de cem mil hal>ilanles não podenl ser superior ao dobro do número de v~ que as compõe;
nos municípios de mais de cem mil e menos de duzentos
mil habitantes esse número poderf. ser elevado ao triplo;
DOS municípios de mais de duzentD$ n:üJ habitantes, ex•
cluido o da capital. esse número .aio podelá ser superior
ao quadrúplo, os funcionários c:onsidetados excede:ules
inlegrnrão quadl:os suplementares, extinguindchse os
cargos à medida que fomn se vagando."
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6. É o relatório.
D-o
7. Nos lelDJOS do inciso X do art. 52 da Coostituiçio em vigor, compete privativamente ao Senado Fede:ral "suspender a execução. no todo ou em parte de lei declarada incoostitucional por
decisio defmiliva do Supremo Tribuoal Federal''. E segundo disn do artigo 101 do Regimento Jntemo do senado Fedetal, rompete a esta Comissio apresettar o <espeetivo Projeto de
Resoluçio.
8. A deoisio do Supmno Tn'bunal Fedem! deve ser definitiva (art. 52, X. C.F.) e tomada por maioria obsoluta de ...,. membros (art. 97, C.F.) A exig&cia de quorum foi cumprida. O oficio
remetido em 3-5-94 (lls. 1), pelo Sr. Ministro Octivio Gal1otti,
Presidellle do S.T.F. infoaoa que o ac6rdio tnositou em julgado.
_9~ ~ fomm. satisfeitos os tcqUisitos comti.tuciouais e~
gimemais, e com a ímalidade de atrituir fcxça executória .i referida deoisio. propiSe-se o sesum<e Projeto de Re<oluçio
suspendeado a ex=ç>o do art. 90 da Lei Chgiuica dos Municipios- Lei Complementar D"l, de 17-12-75- oom a redaçio dada
pela Let Complementar,. 36. de 17-10-83. do Esrado do Rio de
Janeiro.
põe o inciso

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"32, DE 1995
Surpeude a execução do art. 90 da Lei Orgânl""dos Munlápi..,- Lei Complementar D" 01, de 1712-75- ""ma redaçlio dada pela Lei Complementar
n"'36,de 17·10-83,do Estado do Rio de Janeiro.

O Senado Fedaal resolve:
4. A decisão da admiDissibilidade do exlraOltliiWio consigArt. 1~ FJC& suspema a execuçio do.art. 90 da Lei Oigânica
na que. de inicio. exsurge o mau tmto à autononiia uiiuriclpal.
S. Prommciou-se a Procuradoria-Gemi da República pelo dos Municipios- Lei CompielllClltarD"Ol, de 17-12-75- comrecoo.hecimen1o do ex.tra.oldinário e acolhida do pedido nele formu- daçio dada pela Lei Complemeetar,. 36, de 17-10-83, do Estado
lado para fu.!minar-se o § 2• do attigo 90 da Lei Orgânica dos Mu- do Rio-de 1ancizp. cm cu:o:qrimento da decisão deímitiva do SUnicíPioS do Estado do Rio de Janeiro, visto conlrariar o :pincípio premo Tn'bunal Fedem! DO reanso extmoofinário D" 134.587da autonomia municipal previsto no artigo 15, § 3", da Constilu~ 012!0, c:atfotme comunicoç3<> feita pela Cate. ""' temtos do
Oficio D"41/94-PIMC, STF de 3 de amio de 1994.
çioFedemlde 1967.
Art.1!' Esta ~çio emia em vigor na data de sua publi6. QuandO da redaçio do l!CÓ<dlO, ob<crvou-se equivoco na
laVIliiiJia da ata, sobtc ·a caoclusio do jnlgoornto. Par votaçio coçao.
Art. 3" Revogám-se as disposições em cootrário.
unânime, o Tribunal, resolvendo questio de on1em """"""' pelo
Sala das Comissões, 15 de março de 1995 .. Iris Rezeude,
Relato<, sob<e eno contido na Ala da 38' (ttigésima oitavafSessõo
Exlr.ladiDária, realizada em 8 de outubro de 1993 e publie&da DO Presidellle - Josaphat Marinho, Relator - Jdfersoa Pera DWio da Iustiça de 19 de oo!Übro de 1993, reiatívamenle à deci- Bemardo Cabral - Guilherme Palmdra - Roaaldo Cwtha
são do reanso exleloofinário..,. 134.587-0-RI, decidiu zetiflCá-la, Lima - Romeu Tuma - I..auro Campos -José Bümco_ Lúcio
coahecendo do teCUISO e Ibe dando provimento. para declarar a in- Alcântra - Pedro Simon- José Fogaça- Edson Lobão - Júnla
Marise- Ramez Tebet.
coostituciO!lalidade do artigo 90 da Lei Orgânica dos Mmicipioo Lei Complemen~ar ri' 1. de 17 d e - de 1975-"""' redaçio dada pela Lei Complemetttar n' 36, de 17 de outubro de 1983.
PARECERN"7l,DE 1995
do Estado do Rio de Janeiro e. em conseqüência., jUlgar improcedenle. açic popylar.
Da Comissão de Constituição, Justiça e Clda7. A eme!lla do ac6rdão está assim redigida:
dauia sobre o Projeto de Lei da Câmara D" 178, de
1993 (D"llO, de 19~1, na CD) que • altera dispositivo
Autonomia MuuicipaL Quadro de servidora.
do Decreto-lei D' 3-689. de 3 de oulubro de 1941 Umitcs impostos por Lei de âmbito estadual.
Código de Proc:eao P~ c dá outras providências."
Conftita com os artigos 10, ioerw vn, alíDca e,
Relator: Senador Josapbat Marinho
13 indso I, e 15, inciso II, alínea b, da Constituição
Relatório
Federal ato normativo de âmbito estadual que r:evcle
limites a serem observados peJos municípios na org...
nização dos respectivos quadros de pessoal. •
1. Vem a esta Comissão. para reexaaie. o substitutivo apro-
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vado na Câmarn dos Deputados que alten dispositivo da lei processual penal. Com o intuito de aDllalr um dos efeitos específicos
da E.ei 5.941, de 22-11-73, o piOse!lte projeto introduz modifJCa.
ção no Código de Processo Peoal. pa.I3. suprimir do disposto no artigo 408, § ljl, a determinação de que seja o nome do~ lançado
no rol dos culpados. quando da sentença de pronúncia.
2. É o que cabe ressaltar no :relatório, esclarecerido que a
malé:ri& veio a esta Comissão pam decisão terminativa.
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Aristides Junqueira Alvarenga. enfatiza a necessidade de ajlstard
quadro de procuradcms e de cargos em c:omissão ao número de
juíZes do Tnbunal Regional do Trabalho da 8' Região. aprovada
pela Leó n' 8.217. de 17 de agosto de 1991 (Projeto de Lei n'

4.903/90). A R"laç.io de equilíbrio, segundo a Mensagem. deve ser
mantida. para que o Muustério Público do Ttabalho CUJ:OID c:om.
suas atribuições consutuc:iooais e legais eficientemente.
Na C"a..man dos Oeptuados, o Projeto foi aprovado c:om.
duas emendas. A pnmeaa. da COmissão do Traba.Ibo, de Serviço
Discussão
Público e Adtmms.u"ação. vua acresc:entar dispositivo ao Projeto
para. evitar a nome.açio de- parentes c:oosangüíneos ou afms, até o
3. A Lein'S.941, de 22-ll-73,chamada "Lei Fleury". tem 3it grau. de juizes e proa.lradcrcs em atividades OU aposentados bi
despertado muitas coDliOVérsias, desde a sua origem. pela natureza menos de S (cmco) &00'1.. pan funções de gabinete, cugos em cocasuístic:a. de que se revestiu. C'al:acterizada. entretanlO, por aspec- mis>ão ou fuoções ,.uf>Udu da adnWJistração do Mmistério 1'11·
tos positivos c outros ~jldiciais. urge minimizar es1.cs últimos. blico- Proc:undoru. d.l 8t Rrgiio. Esta emenda exclui da vedação
sem prejuizo de outms iniciativas legislativas que se revistam da somente integratt~ do quadro funcional mediante conwiSO públifinalidade última de combate à violência e proporcionadora de co. A segunda emrod.a. da Comissão de Finanças e Tributação,
maior segu=ça à popllação.
modifica a redaç.ào cnpn&J do art. 52, para estipular que as despe4. ln casu, busca a prsente iniciativa corrigir distorções da sas dec~~s da ne..:u.;.ào da Lei conerão à conta das do~
referida lei com o espírito da. Cana Magna de 1988. Assíni. em orçamentán.u ct"1r.\l~.W ao Ministério Público do Trabalho.
harmonia com o princípio constilucioDal da presunção de inocên- Desta fortn.a. scn: dt'CIT'I:;r••) as diretrizcs orçamentárias fvtadas
cia dos acusado> (art. 5". inciso L
da CoostiluíÇão Federu1 a naLeioa8.44~ . .X :J..k JU[b,~~ 1992.ésubstitufdaanonnaque,
Supressão proposta da determinação contida no art. 408, § 1•. do no projeto onp:u. f'""" u. a ahem..zra de crédito especial.
Código de ~ Penal, de que, pronunciado o réu. seja seu
Com .u nnro.ia.l ("'fC"n"C.d.u. projeto adqbire bamlonia. com
nome lançado no rol dos allpados. é totalmellle procendente. Evi~ os prece-Itos -c-nw.:.cu.. k'O.IJ.' qu-~t atrib.Jem autonotma funcional e
dentemente, não havendo comdcoaç.ão defmitiva. não cabe a ins- admimstn:%1v.a .k· '-\.na~t"n.' Pubhco e. establecendo regta$ para
crição do nome do réu no rol dos culpados. pois a culpados, pois a criação ck ary:·.,. ~ a llr"r31~.a' · dt- ~trututaS de carreiras. prevê pré~
copa só se concretiza quando reconhecida por sentença com trãu. via dotaçio Pr,.unt"~.l-"1...1 p;~..-1. atender ãs projeções de despesa de
sito emjulgado.
pessoal e aos a."Tt",. :.mn" dtlo~ deccori1mtes, além de autoriução
especifica~ [ r1 ~ I ~~."Ttn.rn On;am.entárias.
fuSc-txt'\ r..o ~'f'l<~•~ ... , os ~isftos de Constitucionalidade. jundlC~ r l""~~'":rn~lkl.Ao.1e, além de ~gida em boa técDi·
S. Pelo exposto, e em respeito aos princípios estabeJ.cidos calegJ.SJ.;ut.. ~ .~ra. .. -r.-ú w~o .aproVação.
nos ~itos furi&mentais. especificamente sobre as garantias da
· S&l• d.u c. m.\ .. .,.. ~.ir março de 1995.- Iris Rezendepresunção de inocência e das condições que autorizam o constran· Presideou:, Rotwn..o kc-q... ..,- Relator, Ncy Suassuna -Josapo
gimen1.o do indivíduo, acolhe-se o projeto em análise, por sua hat Manabe- Jt"flt',_ PCT"CS- Adem.ir Andrade-Júnia Ma·
Constituc:ionalidade-,juridicidade e boa téc:Dica.legislativa.
risc - Ranta 1 dwt · J-r t opça - Roberto Freire - Romeu
Saii das COmissões. 15 de março de 1995.- Iii> Rezende Tuma - Be-na-rdo ( abral - Ro. .klo C. Lima - Carlos PatroPresidente - Josaphat Marinho - Relator- Jefferson Peres - cínio-Jo:K B~- t.-,..(·.ampos-Edsou Lobão.

vn,

Bemardo Cabral - Rames Tebet - Carlos Patrocínio - Lauro
Campos - .f'o<é BianC<J - Roberto Requiio -;Jtúiia Marise José Fogaça - Roberto Freire - Edsoa Lobão - Aclemir An·
drade- RoaaJdo Cunba Lima.
PARECE;R N" 72 DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça c Cidadania, sobre Projeto de La da Câman n' 81, de 1992
(Wil.l66-B, de 1991, na origem) que ,.cria. na 8l Região da Justiça do Trnbalho cm Belém, no Estado do
Pará, no âmbito do Ministério Público do Trabalho,
cargos de Procuradores do Trabalho de
Categoria, cargos cm comissão e dá outras providências•.

z•

Relator: Scoador Roberto Rcquião
O Projeto em análise. com origem no Minístério P'l'iblico da
União, trata da criação de novos c:aigos de ProcuradoteS do Traba·
lho de '].Q categoria, c:argos em comis~o e dá outras providências.
Nos termos do § "P do art. 127 da Constituição. a proposta foi
apresentada ao Poder Legislativo através da Mensagerii rfl 02. de
31 de maio de 1991. ii.a qual o Procurador-Geral da República. Dr.

r~RIOR

""7J,DE 1995

O. ( • ....-. ck Constituição, Justiça c Cida·
daal., ..t.n • ,..,.,rrto de- L'ci da Câmara o'! 60, de
1~. ,_..} 1=519:..... Cimara dos Deputados), que
• dl:lpÕc' -.hn- • tontn:tmento de certidões pelas re-p.arbçõa JNb•'*" rqulamentando o art. 511, inciso

XX.Xl\. da< .asbtutçio Federal•.

Relator. Sni.SC.r .)ow

F~aça

1. Relatório

É submet100 ~) eu me desta Casa o Projeto de Lei da Câ~
mara n" 60. de 1994 (n' 3.125. de 1992. na origem). que "dispõe
sobre o fomecimenlo de certidões pelas repartições públicas. regulamentando o an. 91. inciso XXXJV. da Constituição Federal01 , de
autoria do eminente Deputado Luíz Carlos Santos.
O Projeto em questão. regulamentando o estabelecido no
art. SI". XXXIV. da Lei Maior. preva que as repartições públicas
federais. observando o prazo máximo de sessenta dias. são obriga-
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das a fornecer, gratuitamente, aos interessados.-ci::rtidõeS parn defesa de direitos e esclarecimento de simaçio de õrdem pessoal.
~ê. ainda, a proposição que o Servidor que descuJ:PPrir
essas determinações fica.r.í sujeito a penas de advertência. suspen~
são ou demissão. confonne a gravidade e habitualidade da falta,
observadas as normas do respectivo regime juridico.
Na Câ.mar:a dos Deputados, a proposição foi analisada pelas
Comissões de Trabalho, de Administração e SetViço Público e de
Constituição e Justiça e de Rcdaçio. tendo sido aprovada. por decisão terminativa das Comissões. na forma de substimfivo da primeira.
·
Vem. agora. a proposição à reVisio desta Câmara Alta.
onde não recebeu emendas.
É o ~latório.

ll- Voto do Relator

Os requisitos- formaiS de constitucionalidade são atendidos
pelo Proje<o de Lei da Câmaia n' 60, de 1994, tendo em vista que
a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária, sem restrição de
iniciativa..
- Quanto à. juridicidade e técnica legisladva, não há qualquer
reparo a ser feitO. ---- No que diz respeiw ao mérito, Cabe ressalt~.r a importância
da proposição, que· visa a assegurar aos cidadãos _o exeit:ício, de
forma célere e eficaz. do direito garantido pela Carta Magna de
oblenção de certidões em repartições públicas. '"!""sentando, sem
dúvida, mais um passo na direção do resgate da cidadania do povo
brasileiro.
Assim. à vista do exposto, opinamos pela aprovação do
Projetei de Lei da Câmara ~ 60, de 1994, na forma do substirutivo
aprovado pela Câmar.i dos Deputados.
Sala das Comissões, 15 de março de 1995.- !ris Rezem! e,
Presidente - José Fogaça. Relatcn:- Bernardo Cabral- Lauro
Campos - Edisoo Lobão - Rooaldo Cunha LíÕla- Esperidião
Amin - Pedro Simon - Roberto Freire - Júnia Marise - Edison Lobão ..:. Ramez Tebet -Carlos Patrocinio -José Biau.co Ademir Aildrade- Josaphat Marinho- Jejf'er.Km Peres.
PARECER N"74,DE 1995

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de 14 Lei da Câmara ri' 132,
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~so. necessária-~ faz a adaptação ad~is_!ra_tiya e {uncional_
do Ministério PllbliCO na regiãO. ~ · · · ~
E,m sua tramitação naCâmar.o do< Deputados, a proposição
foi apiovada em Plenário, em Mgime de- urgência. nos tennos do
art.. 155 do Regimento lutemo daquela Casa. após o parecer favorável do :relator Nelson Muquezelli ter sido aprovado por unanimidade, na Comissão de Trabalho, de AdminiSoação e Serviço
Público. ·
Quanto ao mérito. nada há opor, dada a necessidade de
IUStnlturação do ~inist~io Público Federal, com o objetivo priIDOidial de promover sua adequação às mudanças ocorridas na
Justiça Fede!al de primeiro grau da 3-' Regíio.
No que tange à juridicidade e constitucionalidade do projeto, não bá reparos a fazer. O Senhor l'roc:!u:odor-Ger.U da República exercitou a pmrogativa que lhe confere o art. 127 da Carta
Magna, ao propor o pa:sente projeto de lei e subiJletê...Jo à delibe~
rnção do Coogrosso Nacional.
Ademais.
de diploma legal qne dispõe som a organização administrativa e judiciária do Ministério Pt1blico. matéria
que deve ser di$ciplinada em lei ordinária, conforme prevê o inciso IX do art. 48 da Constituição FederaL
Igualmente fooun também respeitados os preceitos contidos
no art. 169 da Constituiçio Federal que veda a criação de cargos
ou ak=ção da cstrubna de can'CÍr.1 sem que haja ptóvja dotação
orçamentária suficiente pom atender às projeçõcs de despesa de
pessoal e aos amscimos dela decorrentes.
Ante o exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara~ 132, de 1994, pelo mérito e atendimento aos requisitos de coostitucionalidade, }lridicidade e boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 15 de março de 1995. -!ris Rczende
-Presidente; Robcl1u Requião- Relator, Ney s..,..,..,._ Josap-

"""'-se

bat MariDho - Ramcz Tebet - José Biana> - José Fogaça Lauro Campos- Bernardo Cabral- Romeu Tuma- Jefferson
PcrCz- Carlos Patrocínio.
PARECER N" 75, DE 1995

Da ComissãO de Coostiluição e Jusitça e CJda.
dauia, sob"' o Prqjcto de Lei ela Câmara ri' 133, de
1992 (n't 2.D86-B, de 1991, na origem), que •regula o
§ Z'do art 74 daCooslituição Fedcra1'.
Relator: Scoaclor Josaphat Marinho

de 1994 (n" 3.S!ID-A, de 1993, na origem), qne 'Dis-

põe sobre a criação de Proa~radorias da República
em Muniápios e e-dá outras providêDcias•.

Relatório

Relator: Senador Roberto Reqllião
1. O JmSCD1e projeto de lei. aprovado na Câmaia dos DepuÊ submetido ao exame desta Com.i.ssio o Projeto de Lei da
Câmara ri' 132. de 1994, oriundo do MinistériO Pllblico da União, ~ tados., regula a denúncia de irregularidades oo ilegalidades peta.Dle
através da Mensagem n"' U93~ com o objetivo de criar. no âmbito o Tribunal de Coutas da União. na f0111lA do § 20 do art. 74 da
do Ministério Público Federai. as Procuradorias da Replblica nos
MunicíPiOs de -ArãÇatUba. Bauru. Píracicaba. Sorocaba e Marília.
no Estado de São Paulo.
Ao juSlificar sua iniciativa. o Senhor Procurador-Geral da
República. Dr. Aristides Junqueira. alega:

"A providência proposta decotre da Lei J:ll8.416,de 24 de abril de 1992. que reesauturou a Justiça Federal de primeiro gtau da 311 Região, nos Estados de São
Paulo e Mato Grosso do Sul".
De fato. com o advento da Lei n2 8.416. de !9?2, que: crioo
55 varas distribuídas nas. seSsõeS juàidáriãs de São Paulo e Mato

Constituição Federal.
~
----- --2. Aprovada unanimemente. a n:dação fmal do substitutivo
of~do pelo Relator. Deputado Nilson Gibsoa. na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. assim dispõe:
Art. 1~ Qualquer cidadio, partido político, as_soci_ação oo
sindicato é parte legítima para -denunciar im:gularidades ou ilegalidades perune o Tribunal de Contas da União. observado o disposto nesta lei.
Art. 2"" A deoúnica de que trata esta lei dever.á ser formUlada
em termos claros. com indicação precisa da i:tregularidade ou .ilegalidade que se pretende investigar, acompailbada dos elementos
comprobatórios disponfveiS e indicação daqueles de que tenha no-
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tfcia o denunciante. vedado o anonimato.

Parágrafo único. As denúncias formuladas em desaccrdo
com o disposto ne:!»1.e artigo seri.o devolvidas ao antor, com a iD.di~
caçio do motivo de sua não aceitação.
Art. 352 Recebida a deuúncia. o Tribmal de Contas da União

:realiurá as inspeções e auditoriais que julgar necessárias para apuração dos fatos e de sua autoria. adotando as providências pteYistas nos incisos V1II a XI do arL 71 da Constituição FedernL
quando cabíveis.

§ 12 Julgada improcedente a denúncia, seri detemrinado o
seu arquivamento.
§ 22 Em qualquer caso, o Tribunal dará ciência ao denunciante de seu pa.n:cer final, facultaucJo..Jhe o acesso aos telat6rios e
documentos coligido< duraD~ a apuração.
§ 3" O Tribwlalelabonrá puooer preliminar sobre a demíncia. dentto do pmzo de sessenta dias a ccntar de seu ~bimento,
dando ciência de seu leol' ao demmcian~.
Art. ~Esta lei e01:r.1 em vigor na data de sua publicação.
3. É o que cabe ressaltar no relatório.
D~ssão

4. Devidamente justifJ.Cado. o projeto atende aos requisitos
ger.ris de juricidade e, especialmeniO. ao disposto no artigo 61 da

Constituição F~
5. Na origem. foi o projeto examinado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redaçio que concluiu pela constitucio-nalidade. juridicidade, lkllica legislativa e, no mérito, pela sua
apovaçio. com substitutivo.
6. A Comissio de Constituição e Justiça e de Redação da
Cânwa dos Deputado< aprovoo unanimemen~ a Redação Final
oferecida pelo ,.lator, Deputado Nilson Gibson.

Parecer
7. Nestas condições. o parecer é pela aprovação, do texto
n:metido pelo Sr. Primeiro S<=lário da Câmaia dos Deputados,
cOm as seguintes ressalvas: obscrve...sc que. no art. 32, parágrafo
1°, do ~xto de lei enviado pela Câmara. houve em> de g<af10 do
tenDo "ddnínicia.'' que deve ser substituído por ''denúncia". Sugere-se. também. pa11 melhor adequação à OOlt. técnica legislativa, a

seguinte emenda:

EMENDA MODIFICATIVA NA 1-CCJ (de Redação)
Oé-se a Ementa do projeto em epígrafe a Seguinte redação:

"Regula o § 2" do art. 74 da Coostituição Federal".

J:.ustilicação
Segundo Iiç§o dos t6cnioos. inch.lsive Poutcs de Miranda.
a Coostituição nio é ,.gulamcntada. mas regulada.
A regulamentação. como é sabido, coaesponde à disciplina
da lei.

Éopam:er.
Sala das Ccmissões, 15 de março de 1995.. -!ris Rez.ende;
Presideilte --- Josaphat M.ariDho; Relator - -JefFerson Peres Bernardo cabral- Romeu Tuma- Ramez Tebet- Fl"ancelino
Pereira- Carlos Patrocínio- Roberto FI"Ure- Lúcio Alcântara - Ronaldo Cunba Lima - Lauro Campos- Ademi.r Andm·
de-José Bjanco -José Fogaça.
PARECERN"76,DE 1995

Da Comi.ssão de Coostituiçio Justiça e Cida·

dania sobre o Projeto de Lei da Câmara u!l 65, de
19!13 (n' 2.336, de1991, na CD) que • altera disposit~
vos da Lei u!l 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Códr..
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ço de Processo Civil".
Relator: Senador Josaphat Marinho
Relatório
_
~. Aprovado na Câmara dos Deputados, vem a esta Comissão, para reexame, o preSCDle projeto, que altera dispositivos da lei
processual civil, no que se refere aos atos processuais (atos das
partes, prazes. intimações) e quanto à suspensão do pmces~.
Soma-se às inúmeras iniciativas que objetivam imprimir maior celeridade à_p=tação )lrisdicional civiL
' 2. E o que cabe ressaltar do relatório.
Discus$áo

3. Estamos vívendo a era da informática, e é natural que a
administraçio da justiça se beneficie de tais avanços. Objetiva a
presente iniciativa adequar aspoc:tos referentes aos prazos e intimações pelo uso de técniCas modemas, que tomem mais ágil o processo. Incorporando as propostas em exame àquelas já editadas
com fundamemo em estUdos da Comissão de Juristas que analisa a
.teforma do Código de ProcesSo Civtl, obsetvamos. com apoio em
sugestões apresentadas, em especial. pelo Ministro Alhos Gusmão
Carneiro, do Superior Tnbunal de Justiça e coon:lenador daquela
comissão. a1guns pontos que visam a harmonização das presentes
modificações ao sistema da lei adjetiva civil.
4. A alteração proposta ao artigo 160 do Código de Processo Civil. incorporando o uso do sistema de fac-símile pam a apresentiiçã() _~ petições, é apropriada às realidades tecnológicas
a tu ais. Entretanto, pela sistemática da lei adjetiva civil. estaria a alteração proposta melhor localizada ao ser incluída como parágrafo
32ao artigo 183. que tratadodecursodoprazo, do que como parágrafo único ao artigo 160, que trata da exigência de recibo por ato
da parte.
• Ademais, se o que se visa com a modem~ção dos procedimeritos judiciais é abreviar a prestação j.nisdicionat de~e-se ~u
zir para cincO (5) dias o prazo para a juntada aos autos dos
ori~is expedidos por fax.

5. Quanto à proposta de alteração do artigo 180. acrescentando-lhe um parágrafo único que trata. especificamente. da hipótese de _ greve no serviço judiciário, é bastante relevante,
observando-se, apenas. em oateDdimento à necessidade de clare7.a.
alterações de redaçãa.
6. No que se ~fere às modificações propostaS' ao artigo "137.
quanto às intimações nas diveiSaS comarcas, cumpre compatibilizá-las à nova realidade de o expediente forense das comarcas do
interior_~ publicado no Diário da Justiça. Assim v.g.. como
acontece no Estado do Rio Gntnde do SQL onde, para todas as coma.n:as. é o peri6dico editado pelo próprio Tribunal de Justiça.
7. Deve-se, ademais. incorpõrar esta alteração do artigo 237
à nova sistemática trazida pela recente Lei J:ll8.710/93. que deu
nova redação ao artigo 238 do CPC quanto às intimações aos advogados. Diz a referida lei:
"Art. 238. Não dispondo a lei de outro mcxio. as
intimações serão feitas às partes. aos seus repteSentantes
legais e aos advogados pelo comrio. ou se presentes em
cartório. diretamente pelo escrivão oo chefe de secreta·
ria."

8. A proposta de um parágrafo único ao art. 241. prevendo
restituição de prazos nos casos de problemas nos computadores.
merece, entretanto, ser rejeitada. Os prazos não cotTem a partir da
prestação de informações computadorizadas, mas sim a partir das
regulaitS intimações aos advogados.

Parecer
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9. Diante do exposw, somOs pCii COO:siituciooali~~ e juiidicidade da proposição e. quanto ao mérito, por sUa apt'Ova.ção, na

Câmara~ 30. de 1994!_ de a~tOria do Superior Tribunal de'Justiça,
quC trnra da transformação e criação de cargos nO Quadro de Pes-

forma do substitutivo anexo.
É o parecer.

Soal do Conselho de Justiça FederaL
Najustificaçio da pt'Op)Sição alega-se que:

EMENDA N" 1-CCJ SUBSTITU11VO

"A Lei n" 8.472, de 14 de ootubro de 1992. além
de alterar a composição do Cooselbo de Justiça Federal
e defmir com precisã.o sua competência, instirucionalizcu o Cen!Io- de Estudos 1udiciários, atribuindo-lhe a relevante função de órgão propulsor de modernização

Ao ProjeiD de Lei N0 6M3 (PLC NO 2.336/llloa origem)

Altera dlsposltlvoo da Lei .. 5.869, de li de jaaáro de 1973-Códlgo de Proeeso Clril.
Art.J• Os arts.l80.183 e 237 da Lei n" 5.869,de 11 de .ia·

institucionil

neiro de 1973- Código de Processo Civil. passam a vigorar com a

seguinte redaçio:

-

- - -

--

Para. que o Centro de Estudos Judiciários possa
dar cumprimeoto pleno à sua importante missão instittJCional,: ser-Ihe-á oecessária Uma estrutura adnrinistrativa
aJXOPriada. com um quadro de pessoal altamente qualificado, a nfvell&:nico e gerencial, e sobretudo consciente
do alcmce social de suas funções".

"Art.ISO: .... - ........ ___________....
Parl.gmfo IDDc:o: Em caso de !!='• que pualise
os tnba.Ihos judiciários. a Presidência do Tritww a que
estejam submetidos os serviços PI"~ flri expedir editais infomumdo as dalas de inicio c t~ da
suspensão dos tnz'OS· e as modídu tomadas para o aten-

dimento dos serviços de urg&cia.

·------·
§!•-------·-----·-----Art.l83:. __ _

§

'2!'-----·--·---------·

§ 3" As partes podedo, para resguardo do prazo,
apreseotar petições aODv& de c:<Spias pelo sistema de
fac-símile oo m~todo similar, devidamente assinadu
pelo procurado<, desde que os oDginais sejam j1Diados
no prazo de cinco (5) dias.

Art. 237. Nas demais """"""""' aplicar-se-i o
disposto no ~artigo .tD.'eCedet!re se o apcdieue foreDCC
fos publicado no Ó<gio oftcial, conflmdo.se os prazos da
data em que o Diário de.Jostiça haja ciit:ulodo na sede
da c:omarat.

. § 1.11 Se o expedie:ote forense for publicado em jornal local. para tanto Cl"4enci•do, o disposto no attigo
.aut.ecedente aplicar-se-i apenas lOS" advogados que mantenham escrit6rio profJSSiooal na coman:a (art. 39,1).

-§ 2" Nos demais c:asos, sedo os advogados iDtimados nos teunos do art. 238."
Art. 2" A

ção.

-•lei em. em vigcr na data de sua publica·

An- 3st Revogam-se as disposições em couttúio.
Sala das Comissões, !5'de març<> de !995.- Jrio R..,..de,
Ptosideme - Jooaphat Marinho, Relator - Jdll:rooa Pens Bernardo Cabral- Romeu Toma- Ramc:z Tebd- Carlos Pa·
troánio - Edson Lobão - José Blaneo - Ademlr Aodrade José Fogaça - Roberto Freire - Esperidlio AmiD - Pedro Simon - JUnia Maise- Rooaldo Cunha Lima.

PARECERN"77,DE 1995

Da Comissiio de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Ld da Cámara ali 30, de
1~ (.. 3.578, de 19!13, na origem) que "traDslbrma
e cria cargos no Quadro de Pessoal do Conselho da
]•Js#ça Federa]" •

. . ~-~=~~,":' Jt-sé Fo~a-ça
i: ,c,_· ....:L.i.Jo aÕ exame âestã.

Comissão o Projeto de Lei da

Qoando de sua b:amitaçi.o na Câmara dos Deputados, o projeto em apreço mem:eu aprovaçio das Comissões de Tmba.Jho, de
Administmção e Serviço Público. da de F'manÇas- e Tributação e.
per fim. da de Constituição e Justiça e de Redação.
- Nio msta dúvida quanto ao mérito desta proposição que
pmtende dotar o Cenuo de Estudos Judiciários das condições nece;shias 1 CODSOaJçio das. ímalidades para. as quais foi Criado.
Trata-se de: medida imprescindível para o aperfeiçoanlento de todo
o sistema judiciário, previsto inclusive na Constituição Fedezal
que detenninoo várias mudanças no cenário jurídico brasileiro.
Ademais~ a medida preconizada insere-se no contexto de
um coo.j.mto de iniciativas, ~emente aprovadas pelo Senado
Federal e sanciooadas pelo l'losideole da República - PrÕjeto de
Lei da Cimam n" 36, de !994 (Cria =gos em comissão no Qua·
dro Pcmwlette de Pessoal da Secrewia do Tribunal Superior do
Tnotiuho) e Pmjeto de Lei da Câmarn o' 39, de 1994 (Dispõe sole a criaçio, extinção e transfoanação de cugos efei.ivos e em comissio oas Secretarias do TnOO.oal Superior Eleitoral e dos
TnDunais Regiooais Eleitomis), e que Visam à necessária modemizlçlo do Podei Judiciário•
Cabe-nos ainda ressaltar que o projeto em tela estabelece
em seu art. 211 que as despesas decodentes de sua aplicação c:oneIio per coara das dolliÇiles ~ consignadas ao Conselho da Justiça Federal.
Sob o aspocto da cmstitucionalidade, a proposição encontna-se de acordo com o

d~to DO art.

96. inciso H, da Constimi-

çãoFedeod.

OvrbJÍmOS assimdanclo que o presemc projeto é jw:fdico, vez
Quenio f=qualquerprinápiodonosso direito posilivo, estando amda~ em obediência is"""""" de técnica legislativa.
!'eh aposto, opinamos pela c:omtitucioo•Jidade jmidicidade
e boo t6a!i::a J.gislativa do Pmjelo de Lei da Câmma o' 30, de !994.
·
Sala das Comissões, 15 de março de 1995.- Iris Rezende,
PresideDtc- José Fogaça. Relator- Josaphat Marinho - Jefferson Pera - Bernardo Cabral - Pedro Simon - José Bianco Ademir Andrade - Júnia Mame - Romeu Tuma - Ronaldo
Cunha Lima - Lauro Campos - Edison Lobão - Guilht:rme
Palmeira.

PARECER N" 78, DE 1995

. Da Comi~o de <.:onstituição, jusCça e t.:jC:a...
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara oA 41, de

Março de 1995
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1994 (nn 177-C, de 1992, ua origem, que "dkdp6ua

ao direito de cidadania!

as reclamações relativas à prcstaçio de serriços pÚ•
b6cos, regullllldo o § 3" do art.37 da Coustitulção Fe-

Voto

deral".
Relator: Senador Esperidião Amin
Relatório
O Proje10 de Lei n" 41, de 1994, originário ciO Câmara dos
Deputados, uar.a das reclamações nof....- à prestação de SOIViços públicos, confonne previsto no § 3" do artigo 37 da Carta
Magna. qu~ ordena: '·'A:_s rttlamações relarivas à
viços públicos serão disCiplinadas em lei".

pre~ de

ser-

A proposta tem por objetivo propiciar ao cidadio coodiç:õcs
para exercer seu direito de ~lamar. quaudo jllgar que os se:rv~
públicos não lhe estejam sendo prestados satisfatoriamente.
O artigo 1SI assegurn ao cidadão o ~ito de apmsentar tais
reclamações ao 6rgão competente da AdmiDistratiVit Dirda ou Indireta. inclusive entidades pa:a estatais.
O artigo seguinte estabelece o prazo de cinco dias ótcis para
que o órgão-prestador do-serviço objeto da reclamação se manifeste porme~te sobre a D1CS1DL
O artigo subseqtlente ]XCYê a sançio administrativa apliá.vel aos ser:vidorcs, empregados e autoridades administrativas responsáveis pela inobservância do preceituado na proposta em
apreciação.
Por fnn. o projeto concede o prazo de sessenta dias pam que
o Poder ExecutivO :regubmentc a lei.
Na justifiCação.. o ilustre antor 11::fere-se ao direito de teclamar como uma das "conquistas essenciahnente democrátícas ass:e=gmadas aos cidadãos, consignadaS no texto da Lei Maior em
vigor''. Com. a aprovação dessa proposta considera que sio criadas

Manifestamo-DOS favoralmentc ao Proj:to de Lei da Câmarn n"41,de 1994.quamo""" aspectos deoonstilucionalidade,juridicidade e técnia Jepslauva. bem assim quanto ao mérito.
Sala das Comwàe>. 15 de maiÇOde 1995.-lris R...,.de,
Presidente - Espa;diio Amln. Relator- Jefferson Peres - Ber·
uanlo Cabral - Ra.u Tebct - Carlos Patrocluio - Louro

Campos- José B._.- Ademir Andrade- Júnia MariseJMé Fogaça- Robn'to Frcin:- Edson Lobão- Fnmcelioo Pe-.
..,;,.._
O SR. PRESIDENI'E (An!Onio Carlos Valada=)- O expediente lido V&l i pubi.Jcação. Os Projetos de I>ec:mto Legislativo
de n"s 23 a 26. de !995, quo acabom de ser lidos,lr.unir.aião oom
prazo detCIIJllDAd,a.., dr ~ta e cinco dias. nos termos dos arts.
223, § 1.~:~. 64. § 11 , d.J Coas.oonçio. combinados com o art. 37S do
Regimento lntemO

n.

De~ c(~ o a.n.. 1:2. inciso
b. do Regimento Interno, as It.aiénas ?o~' l'h:rbn" emendas. pelo pmz.o de cinco dias,
perante a Ccmas...• ür fAI.:..ção.

O SR. PRI-'IDf"•Tf (All!onio Carlos Valada=) - O
Projeto de ~"' l.c"~a~r~o rf 22. de 1995, que acaba de ser
lide teri. nr::n ~ .. \li.· att ~7b, c. do Regimento Intemo, perante
a Comiss.ão dt R~U...""" l.1trnoreS e Defesa Nacional, pazo de
cinco dw pan m .rt>unt>nlL' d.t emendas fmdo o qual a referida
Comissão tnt JC. ~ ~~V1:1S por igual perlodo, para opinar
solma~"-a..'
Sotn ·-~ •"• ,.. ~serão
em t-xemCK' Yc.a111f ~..._"' l1.1mor.

as condições par.a. que nenhuma reclamação .fi<JIC sem resposta.
O ~jeto de lei em tela já. foi aprovado na Casa LegisJal.iva
de origem: Nesta C!maia ReviSa:ã.. a-· proposta vem a exame da
Comissão de Constituição, Justiça e CidadaDia. pata que se pronUDCie quanto à constiwcionalidade e mérito. Neohuma emenda
foi-lhe apreseiuada.

·cõostltuc:ionatidade

o disciplinameniO das noclamações """" semços píblicos
é matéria de competência legislativa da União, não eslalldo incluída entre aquelas sujeitas à iniciativa privativa de qualquer poder
ou autoridade.
O conteúdo da proposta não oontrarla -nelibuin- principio
constirucional, bazm.oniza-se com o nosso ~mento jlrldico e
está redigido coÓiotme a boa técnica legislativa.
-Mérito
A melhoria da qualidade e da efetividade dos serviços públicos é um anseio que hoje perpassa toda a sociedade l:nsileiia. E
esta sociedade pede e deve cxmstituir-sc no principal fisc:a1 dos serviços prestados pelo Estado. Pala tam.o, deve ler assegurado. efetivamente, o seu direito de mclamar. quando enteDder que os
serviços não eslâo sendo prestados a contento, obtendo as respos-tas cabíveis.
•
Após quase seis anos da promulgação da aluai Lei Maior, já
era tempo de se disciplinar essa prática. profundamente associada

lidos pelo Sr. 1.1:1 Secretário

~ .... ~~- •"- W!OJID\eS:

Brns!lia. IS de maiÇO de !995

Seobcw P'rrn.3nu
Nos tcnao~ N"p.-ows.. cocmnico a. V. Ex11 que esta Comisssio &prm"OIL t~alllmlt'. DOS termos do Projeto de Resoluçio qx . , . . _ o 01\oo "S" n" 46, de 1994, "do Sr.
Prestdemr do ~Jfti:Eil· l nNG&! FedeJal. encaminhando ao Senado FederaJ rop.. &• ... l"W!:Üo"'t J:WO{endo nos autos do teCUl:So ext:raordmáno o' l.~u ... .o--: 12 Ulfamando que o mesmo transitoo
em julgado... cm~~· raaz..d.a oesr.a data.
~. - !><DO<b' !rio Rezeude. Pnosidente.

or. ""<WJS/CCJ

Brasilia,lS de man;o<le 1995

Senhor~a:e.

Nos termos rtJ;~mrnws.. coiDllllico a V. Ex1 que estaComissão aprovou. tc:nnm~uu:mente, Dos tennos do Projeto de Resolução que orereo:. o ofteio · "S'' rP 35, de 1994, "do Sr.
P=idenle do Supmno Tribunal Fedetal, encaminbando, pam os
fias JRVistoS nõ-art. 52. X. da Constituição Federal c:ópia do
aeordio proferido no R = Extraordinário ri' 140890-1/210",
em tetmião realizada nesta data.
~ole,-:: Senadoc Iris Rczeo.dr, Presidente.
O SR. PRESIDENI'E (Antonio Carlos Vai!adaiesF {:cm
refer€ncia aos expedieDles que acabam de ser lidos, a Presidência

Março de 1995
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comunica ao Plenário que. nos tennos do art.. 91. §§ ~a 5ll do Regimento Interno, abrir..se-á o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso por l/10 da composição da Casa, para que as
seguintes matérias sejam apreciadas pelo Pleuário:
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Oficio GLPP I>' 058/95
Brasilia. 16 de marÇo&. 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido

- Projeto de Resolução oll31, de 1995, de iniciativa da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. que suspende a execução da Lei rP32. de 7 de julho de 1989, do Distrito Federal;

Propssista. os Seuadotes João FI3Dça e Osmar Dias. para integrarem. respectivamente, como titular e suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória I>' 921, de 24 de
fever.::iro de 1995, que "Cria a Gratificação de Desempenho de

- Projeto de Resolução n1132, de 1995, de iniciativa da Comissão de Coostituição, Justiça e Cid3.dania. que suspende a execução do an. 90 da Lei ~ dos Municipios, Lei
Complementar ~ 1. de 17 de dezembro de 1975. com a rcdação
dada pela 4i Complementarn" 36. de 17 de oorubro de 1983. do
Estado do Rio de Janeiro.

Ativida.de de Físcalização. a Gratificação de DesempeDho de Atividade de Proteçio ao Vôo", em substituição aos anteriotmente
designados.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para
apresentar-.lhe meus prolestos de elevada estima e ap.n:ço.- Senador BerDardo Cabral, Uder do PP no Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Antooio Carlos Valladares)- Fo>-

rnm eocam:inhados à publicação pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que concluem favomvelmeote às
seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Ciimar.L I>' 81, de 1992 (n" 1.166J9l, na
Casa de origem), de iniciativa do Minist6rio-Pilblico da Uriião, que
cria, na 8" RegiãodaJustiçadoTr:a.balbo,em Belém. no Estado do
Pará. no âmbito do Ministério Público do Trabalho, cazgos de Procotadores do Trabalho de 2• Categoria.. cargos em comissão, e dá
outras providências;
-Proje<ode Lei da Câmaran"133. de 1992 (n"2.086/91. na
Casa de origem), que regulamenta o§ 2" do art. 74 da Constituição
Federal;
- Proje!O de Lei da Câmara n"6S. de 1993 (I>' 2.336/91. na
Casa de origem), que altera dispositiVoS da Lei~ 5.869, de 11 de
janeirO de 1973 - Código de Processo Civil:
-Projeto de Lei da Ciimar.L n" 178, de 1993 (I>' 120'91. na
Casa de origem). que altera dispositivo do Decreto-lei nA 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. e dá ootr3S providências:
- Pmjeto de Lei da Ciimar.L n" 30, de f994 (n" 3.578/93), na
Casa de origem), de iníciativa do Superior Ttibunal de Justiça. que
transforma e cria cargos no Quadro de Pessoal do Conselho da
Justiça Federal;
- Proje!O de Lei da Câmara n" 41, de 1994 (n> 177/92, na
Casa de origem), que discíplina as reclamações rêlativas à prestação de serviços públicos. regulando o § 3" do arL 37 da Constituição Federal;
-Projeto de Lei da cama,. ii' 60, de 1994 (0'3.125192. na
Casa de origem), que dispõe sobre o fornecimento de certidões pelas repartições públicas. regulamentando o art.. SA, inciso XXXIV.
da Constituição Federal; e
Projeto de Lei da Câmara n' 132, de 1994 (n' 3590193. na
Casa de origem), de iníciativa do Ministério Público da União. que
dispõe sobre a criação de Procuradorias da República em Municípios e dá outras providências.
As matérias ficarão sobre a mesa. durarite cinco sesSões ordinárias. a fim de receber emendas. nos termos do art. 235, n. d.
do Regimentei Interno.O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valladares)- So>bre a mesa. oficias que serão lidos pelo Sr. 1.11 Secmário em exercício, Senador Nabor Junior.
São lidos os seguintes

OFÍCIO GLPP N> 059/95

Brasilia. 15 de nwço de 1995

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido
os Senadores Osmar Dias e João França. para integrarem. respectivameor.e, como titular e suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória ~ 925, de 1" de março
de 1995, que "Dispõe som os quadros de cargos do Grupo-OU..
ção e AssesSOI'aiDCDto Superior - DAS da Advocacia-Geral da
União. do Ministério da Fazenda", em substituição aos anteriormente designados.
Progressista~

Sem mais pai3 o momento. aproveito a oportunidade para
apresentar-lhe meus proteslOs de elevada estima e apreço. -Senador Bemardo Cabn~l, Uder do PP oo Senado Federal.
OFÍCfO GLPP N> 060/95

Br.m1ia. 16 de nwço de 1995

Excelentíssimo Senhor PR:sidente,
Tenho a. homa de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido
Progressista, os Senadores Osmar Dias e Anrônio Carlos Valadares, para integrarem. respectivamente, como titular e suplente, ·a
~ Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória ri' 929,
de 1" de março de 1995. que "Altera o arL 4ll da Lei n118.427, de
27 de maio de 1992. que dispõe sobte a concessão de subvençio
econômica nas operações de crédito rural", em substituição aos anteriormente designados.
Sem mais pam o momento, aproveito a oportunidade para
apresentar-lhe meus pro~tos de elevada estima e apreço. - Sena-

dor Bemardo Cabral Lider do PP no Senado FederaL
OFÍCIO GLPP N>61/95

Bro.iffia.16 de nwçode 1995

Excelentíssimo Senhor Pmoidenre,
Tenho a homa. de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido
Progressista, os -Senadores José Roberto Arruda e João França,
-para integrnrem. respectivamente. como titular e suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória o!' 933. de
1 de março de 1995. que ''Estabelece nonnas de controle c fiscalização sobre produtos e insumos químicos que possam Ser destina·
dos à elaboração de cocaína cm suas diveiSaS formas e de outras
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física
ou psíquica. e altera dispositivos da Lei D"' 7.102, de 20 de junho
de 1983. que dispõe sobre segurança para estabelecimentos fmanceiros; estabelece normas para constituição e funcionamento das
empresas particulares -que exploram serviços de vigilância c de
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tnmsport.e de valores". Tal indicação substitui a designação anteriormente feita.

Sem mais para o momento, aproveito a. oportunidade para
apresentar-lhe meus protestos de elevada e5lima e apreço. - Sena-

dor Bernardo Cabra~ Líder do PP no Senado Fed=l.
Of. 36195.GSEA

B'ª"ilia.17 de.maiÇOde 1995

S<Dhor PresideDle.

Comunico a Vossa Excelência. paxa as providências necessárias, que indico os Senadoros Vilson KleimlbiDg _{PFLc: SC) e
José Roberto Arruda (PP- DF) para Vice-Ude= do Governo
nesta ea,.; nos tennos do disposto na Resolução n" 9, de 1990, do
Senado Federal
Na oportUDida.de. reitero a Vossa Exc:elêo.c:ia a segurança de
meu elevado a - c distinta CODSideiação. - Senador Elclo Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valladarcs)- Os

N.Termos

p Dcfetimcmo
o

Sala das Sessões, 20 de março de 1995.- Senador Lucídio
PorteDa.
O Sr. José Sarney, Pruidt:nh!, deixa a cadeira da
preside'licia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Vall.atúzns, Suple•e de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valladares)- Orequerimento que acabo. de ser lido depende da maioria da presença
dos SIS. Senadoros e Senadoras.
Dada a iDexistêDcia de quorum. a votação do requ-erimento
fic:a adiada.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. tst Secretário em exCICÍCio, Senador Nabcr Juuior.
É lido o seguinte

oficias lidos vio 1 publicação.
Sobre a mesa. offcios que serão lidos pelo Sr. 1.12 Secretúio
em exercício, Senador Lúcio Alcânl.aia.

Bruilia,l4demaiÇOde 1995

Senhor Presidente,
Em substituição ao foi delibcmdo por cs1a liderança,
cumpre-me informara V. Ex• a indicação dos Seoadores Sebastião
Rocha e Júnia Marise, paxa int~ como titular e suplente.
respectivamente, a Comissão P~te de Assuntos Eeooômi-

=·

Atenciosamenle, Senadma Júnia Marise, Liderdo PíYr.

OF. N"91/95-GLPDT

REQUERIMENTO N" 382, DE 1995
Seahor Presidente,

São lidos os- seguintes:

OF. N" 90/95- GLPDT

Março de 1995

B....i!ia. 14demarçode 1995

Requeiro. DOS temros do artigo 50. § 2~ da Constituição e do
artigo 216, do Regimento Jntemo do Senado FederaL seja solicitada à Secretaria do Tesouro Nacional, através do Senhor Ministro
da Fazenda. a seguinte iofnm11ção:

Qlal a justificativa para que a Sccmaria do Tesouro Nacional tenha informado aos Municípios (Anexo I) que no mês de março deverá haver uma queda das cotas no FPM com referência ao
FPM de fevereiro.. no valor de 22% negativos, já que segundo pro~ da Secretaria da Receita Federal tanto os aumentos do IPI
quailto do IR, base para cálculo do FFM. ap=entam. segundo tabela (anexo ll). acréscimo da amx::.dação prevista?
Sala das Sessões. 20 de maiÇO de 1995. Senador- Romero

Jucá.

serilior Piesideote.
Em substituição ao foi deliberado por esta liderança,
cumpre-me iEfonnar a V. Ex• a indicação dos S~ Dm::y
Ribeiro e Júnia Marise, par.t integrarem. cOmo tirular e suplente,
xespectivamentc. a COmissão Pemumente de Assuntos Sociais.
Atenciosamenle,- Senadora Júnia Marise. Uder do PDT.

O Sr. AnrôRio Carlos Vahdares, suplenle tk Secnldrio, deixa a çadei!tJ da presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Pnskknte.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Scri!o feitas as subotituições solicitadas.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr.
tá:rio em exeteício. Senador Nabor Jutrior.

1st~

ANEXO!

M!NISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
FAXSTNICOFlNIN" 183

Do: Cocxdenado<-Geal de Progr.unaç;io Fmanc:eiia da Secmariado Tesouro NacionaL
A Secretaria do Tesouro Nacional informa as expectativas
de variação relativas às cotas do FPM e FPE. para o mês de março
de 1995,10mandocomo base o valor =ditado em 1-3-95:

É lido o seguinle
REQUERIMENTO N" 381, DE 1995
Nos termos do art. 13, § I' do Regimonto Jntemo do Senado Fedetal e em virtude do exercício de atividades liga,_das ao meu
mandato parlamentu no Estado do Piauí, veDho requeter a V. Ex•
o aOOno da falta à sessão do dia !3 de março corrente.

Em ,6-3-95

Variação
Dia 10-3-95
Dia20-3-95
Dia30-3-95

~os28,0%

xnajs6,0%
menos 12.0%

Em termos mensais. a previsão é de que, em nwço. os re.
cursos sejam 22,0% (vinte C dois por cento) menores do que os
cteditados em fevereiro.
Atenciosamente, - Claudiaoo Manuel de Albuquerque. .

Março de 1995

---ANAIS DO SENADO FEDERAL

123

ANEXO II
·=:":.~-j,-~21-i:'..:!~

-.

rrF ·;pc=-_

59:;1 P02

Ci~B~!-·ETE

.··SECRETARIA DARECE:ITA FEDERAL

.;OORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
UfVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS

ARRECADAÇÃO DO I.P.I E IMPOSTO SOBRE A RENDA
PERÍODO: SET/94 a ABR/95

-'
SET/94.

928,6

1.528,9

OUT/94

954,9

1 .439,2

NOV/94

1.090,1

1.51.4,0

CEZ/94

1.186,5

2.397,0

JAN/95

1.052,8

2.368,9

FEV/95

1.072,3

1.844,7

MAR/95*

1.091 ,O

2.162,3

ABR/95 *

1.096,4

2.91 O, 1

TOTAL

8.472,6

16.165,1

-- --

PREVISÃO

-~~

-----
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O SR. PRESIDENTE ( Antõllio Carlos Valladares)- Nos
do art. 216. do Regimento lntemo. esse tequerlmenlo
despachado 1 Mesa pam decisio.
Sobre a mesa. xequcrimento que será lido pelo Sr. lll Seaetúio em exetcício. Senado< Nabor Júnior.
'
ÉlidooS<gllitM:

teunos do inciso

sem

m.

REQUERIMENTO N"383,DE 1!195
Requeiro ""' temiOS do .... 255, II. e, 12. do ~gimento lntemo a remessa i Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacicmal da Mensagem ri' 84, de 1995 "do Sr. Ptesidente da
Repuõlica, solicitando m!Drizaçio do Senado Federal pam centra·
tar operaÇio de aidiiD extemo no valo< equivalente a
US$!0.000,000.00, jmto ao Banoo lnt=merieano de De<envolvimeDlo- BID. destinados: a fiaaociaropmjeto de fort1Jecimentoda
<"!"cidade do Mimstbio das Reboções Ex~- na ãmo ocooô-

mica intemacicaal''.
Saladas Sessões, 20de março de 1995.- Senado<GDbcrto
Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valladares) - A
- - sem iDclulda na Otdem do Dia oporll>DamcDte.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Sobte a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ta Sccretárlo em exerci~ SeDador Lúcio Alc:âm.uã.

É lido o seguinte:
REQVERJMENTO N" 384, DE 1!195
Exce1entissimo Setlbcr Presidente do Senado Federal,
Com base no att. 215 do Regimento lntemo do Senado Fedenl. ouvido o Douto Plenário. o Senador que o presente subscmve, roquer liceoça do exerclc:io do augo de 4' Se=túio da Mesa
Dimom do Senado Federal pelo PI""' de 60 dias, com vislas ao
afastamento de eventuais COl:lSII::IDgimentos e procedimentos investiptórios da ootitia crimiols eXpedida pelo Ptesidente do S..
nado Federal ao Sopremo Tribuno! Federal, fundamentada em
oficies das bancadas do PSDB e PT, a qud foi iDicialmeD;e autua·
da eomo "l'etição n"98S-InO".

Justilleoçio
Sendo.oompet6ncia da Mesa Dire- do Senado a apreciação de RepresenlaÇilco contm os Excelent!ssimoo Seohores Ministros do Supremo Tn"bUnal Federal. e CODJn o Sr. Procurador-Geral
da Replblica, afigwa-se o ~ em procedim:utos investigatórios que envolvam membros da Mesa. em CUISO sob a
hielmquia de tais autoridade!. A1sim, a rufo do preaente Roquerimei!IO de licença do
de Cargo na Mesa Diiotom. porpmw estimado à eonelusio de lllis investigações.
Sala das Sossões, 20 de março de 1~.- Senador E..,...._

"'""''leio

da Amnrim = PDT- RO

América I...atiua, que tevey dentre seus homenageados. a mim e ao
Emb<úxador Luiz Felipe Palmeiia ~ Ministro de Eszado
das Relações Exterio=.
Sal> das Sessões. 20 de maiÇO de 1995. - Senador Pedro
Piva

· O SR. PRESIDENTE (Jos6 S.mey)- O roquerimemo lido
será votado oportunamente. uma vez que ainda não temos QUOe
rum ptra v0l2Çio.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1g Secretário em eXereício. Senador Lúcio Alcântara.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N" 386, DE 1!1!15
Nos termos do disposto no art. 50, § 2•. da Constiwição Federal, e nos arts. 215, inciso I. e 216 do RegimenlO ln1<mo do

S..

nado Federal roqueiro seja eoeaminhado ao Exm' Sr. M'utistro de
Estado da Fazenda o seguimo pedido de infonnações:
1 - Qual a providência que as autoridades monetúias do País estão tomando pua ~solver a questão da
:incidência da TR nos contratos de fmanciamento agrícola em vigor?
2- Que critérios foram estabelecidos e que tazões
justificam a COIJ.ID.taçio de ex-dirigenleS do .Banco Central do Brasil por instituições fmanceiras privadas?
3 - Que procedimentos focam ou serão tomados,
e se o B>noo Central do Bnsil- BACEN. acolllpOllhou,
avaliou e fJSCalizou a mudança das :regras do Crédito
Agdcola proposta pelo Bamerincils S/A, com ~lação à
substituição da variação da TR ntais juros. pela variação
cambial do dólar americano mais juros de 20% (vime
- porcento)aoano?
· 4-0 BancQCentral do Bnsil anlecipou infonnações i\ rede~ de~que haveria. por parte do Governo, medidas econômicas visando a desvalorização do
mil em rclação ao dólar americaoo?
S - Que outras instituições finaneeir>s propusemm. modificações semelhantes àquelas do Bamerindus
para o Ciédi.o agdcola?

Jnstiftcaçio
O Banco Bamerindus S/A. prop&, em IS de fev=iro de
1995, a todos os seus clientes do cridito agrícola a substituição da
1R (Taxa Refmmcial de Juros), como indexador, pela variaçio

o..a&Uli..alde-dólm-.---- ------

a Sr. Antônio Carlos Valladares, Supknte tk &- ·
cretário, deixa a cadeira da presidência, que é OCllpiJiia
pelo Sr. José Samey, PresU/nue.

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- O roquerimei!IO üdo

sem votadoopommamente.

Sotxe a mesa. roquerimento que seri lido pelo Sr. 1A Secretário em exetcício. Seoador Ll!cio ~

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 385, DE 1!195

n.

De ac:otdo com o cüsposto no art. 43, inciso do JtegimenIntemo desta Casa.. solicito que minha auslinci& nesta. Casa nos
dias 17, 20e 23 de feve:oiro,e !0,13.17 e 20demarço, seja ecmto

Março de 1995

sidemda como licença para tiatar de assuntos particulares. Esclareço que durante os dias mencionados tiatei também de assuntos
partidários e de intetesse puôlico, inclusive duzaot.e almoço com o
Ptesidc:Dle do amo no Rio de Janeiro, tendo participado na mesma cidade de almoço mganizado pelo Centro llmpresarial para a

A proposta do banco implica ua Ollldança da ~gra atoal do

Ciédito Agrícola, variação da 1R + }lros. por uma nova modalida~
de de eaaugos financeiros: variação cambial do dólar americano
acrescido de uma taxa de jJros ftxa de 20% a.a.
A princípio. se a taxi. de câmbio do dólar americano se
mant.ivesse esracionada, haveria um ganho pam o mutuário do ~
dito agdcola. uma vez que a íR tem variado Cll1Ie 2,15% e 2.5%
a.m. No entanto, em 6 de março de 1995, houve uma completa
mudança na polílica eambial, introduçio c!o sistema de bmdas,
que modificou toda a expectativa da variação da taxa de câmbio.
transformando a proposta inicial do Bamerindus em um pesadelo a.

mais polO o produtol" """'·

O Coogtesso Nacional. e em particular o Senado Federal
o disposto na Constituição Federal atinente a sua com~

consoaDte

M!!IfO de 1995

outras. e da plena necessidade de esclarecimento que envolveu a
operação fmanceira proposta pelo Bameriodus. solicita inf011Jlllções pertinentes que envolvam a operaÇão fmancei:ra citada.
Ciente de que a operação financeira em tela não está suficientemente esclarecida, é que ~eiro sCja enCaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda este pedido de informações.

Sala das Sessões, 20 de março de 1995.- Senador Osma<
Dias.
(À mesa paro decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey)- O requeri!DCillo sod
despac:h:;do para decisão da Mesa., na fmma do art.. 216, item llL

dõ Re.ginwnto Interno.
A Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado
aos uradores do Expediente da sessão ordinária de amanhã será dedicado a boolellagear o Dia Intemaciooal para a Eli.mim.ção da
Discriminação Racial. de acordo com o Requerimento rfl 356, de
1995. da Senador.a. Benedita da Süva. aprovado no último dia 16.

O Sr. José Samey. Presideme, deixa a catkira da
presidRncia, que i ocupada pelo Sr. Anlônio Carlos VaIodares, Suplente de &cretárlo.

O SR. PRESIDENTE (Amonio Carlos Vala<la=) - A

o nobre Seuador
!ris Rezende por.1 xopresen~ar o Senado na ill Reuniio lntmporla·
Presidência comnn.ica ao Plenário que designou

mentar Latino-Americana de Direitos Humanos a realizar-se em

San José, Costa Rica, no pe:dodo de 24 a 26 de março do eottente.
O SR. PRESIDENTE (ADIO!Üo Carlos Vallada=) - A
Presidência recebeu, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o
Oficio~ S/9, de 199.5. comullicando que encaminhou ao Banco
Central do Bmsil pedido de elevação temporária dos limites de endividamento. em caráter excepcioo.iL de acordo com o art. 13 da
Resolução rP II, de 1994. do Senado Fedem!, para contr.ttar empxistimo interno no valor de cento e dez.essete milhões de ICaÍs,
junto ao PREVI-Rio, para os f1115 que especifica.
A IW!téria ser.ltomctida à Comissão de Assuntos Econõmicos, onde aguardar.í a complementação dos <loc:umem.os necessá-

rios a sua uamiiaçio.

(Antonio Carlos Vallada=)- A
Prusidêm·ia reCebeu. do Banco Cent:nl do Brasil. o Oficio i]:Q
379/95. de 23 de fevereiro, coomnicando a COIISUIIaÇão de adultor·
ções nas certidões encaminbadas pela Prefeitum Municipal de
Guarujá-SP. para instruçio de processos telativos a opeDções de
crédito, na modalidade de antecipaçio de Ieeeita orçamentária,
contraladas entre fevereiro e jÜiho de 1994..
À Comissão de Assuntos Econômi.cos. para ser anexado ao
Diversos n2 4194, e. em cópia, à Comissão de Ftsealização e Controle. (Diversos ,. 47. de 1995).

O SR.

~RE51DI!NTE

O SR. PRESIDENTE (ADIO!Üo Carlos Vallada=) - A
Plesidência comunica ao Plenirio que recebeu pedido de concessão de licença. por motivo de doença. do nobre Senador Alexandre
Costa. a partir do dia seis do cormnte, pelo pnzo de 30 dias.
O referido pedido foi fonnulado nos termos do disposto no
an. 43. inciso J. do Regimento Interno. (Diversos ~48. de 1995).
Em votação a licença solicitada.

Os STS. Senadores ·que -a aprovam queiiam pennanecer sentados. (Pausa}
Aprovada.
Fica concedida a licença ao nobre Senador Alexandre Costa.
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petência fiscalizadora, no caso a aruação do Banco Central. dentre

É o seguinte o pedido de licença recebido:
DIVERSOS N-48, DI! 1995
Atestado
Atesto para fms de prova junto ao Seuado Federal que o
Exmo.-Sr. Senador ALEXANDRE ALVES COSTA. encontra-se
impossibilitado de comparecer as suas atividades parlamentares
por um perlodo de 30 (trinta) dias a partir de 6-3-95, por motivo de
doença.

CID. 436.9/9.
Bruília, 20 de março de 1995- Dr. l!dgelson José Tugino Coêlbo, Médico.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Atestado
Atesto para fms de provas junto à Presidência do Senado
Fedetal. que o Senado< ALEXANDRE ALVES COSTA, foi atendido no Instituto do Coração - InCor- SP. acometido de acidente
vasa:llar cerebral necessitando de 30 (Erinla) dias- de atastainento
de suas funções, a partir de 6-3-95.
CID.436.0
São Paulo, 6 de DWÇO de 1995. - Prof. Dr. Wbady A.
Hueb CRM n" 25.249.
O SR. PRI!SIDI!NTI! (Antonio Carlos Valladan:s)- Há
~s

inscritos.

-

-

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá.
S. Ex• dispõe de 20 minutos.
"
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-.RR. Pronuncia o seguinte
disrurso. Sem revisão do Oiador.) - Sr. Presidente; Sr's e S:rs. Se~s., retomamos boje a este plenário trabr de uma questão de
fundamental importância pata o Estado de Roraima: a implantação
de duas. ám!s de liv"' comércio denominadas Bonftm e Boa Vista
em nossa !llgião.
' Quando Governador do Território, preocupado com a autosustentação e com os ca.miJlhos de desenvolyimento que seriam
traçado§ pelo novo Estado. propuSemos ao Governo Federal. ao
emio Presiden!O Iosé Samey, a implantação de duas áreas de livre
comércio. porqúe entendíamos qui uma das vocações. mn dos setc:Rs: a serem fortalecidos no novo Estado seria exatamente seu potencial geográfiCO. as _frPO.teiras tenitoriais com a V~nezuela e a
Guiana. e eD.tão preparar Roraima par.l se integrar à questão co-

mercial do Caribe c <!a América do Sul

Propusemos esse medeio por entender que a ma de livre
comércio, por si seS. a).uiaria o referido &tado a buscar essa auto.
suficiência eco~ a gerar os empregos Decessârios quC hoje

nosso p:wo procura.
Fomos ao Govemo Federal. apresentamos a proposta e.
é-cm satisfação. veriflcamos que as prim.eir.ls áreas a serem enca·
minhadas como proposta do Governo ao Coo.go::sso Nacional foram exatamente as áreas de livre comércio- de Bonftm e de
Pacaraima. A mensagem foi encaminhada ao Congresso Nacional
e. após debates e discussões na Câmara e no Senado. as áieas fo=aprovadas pela Lei,. 8.256, de 25 de novembro de 1991.
No entanto. infelizmente para o Estado de Rooüma. pendênciaS operacionais fJZezam COIJi qüe até hoje essas áreas não fossem. implementadas. Uma das questões kvantadas. a pendência da
demarcação de terras indígenas. fez com que esse processo se ar-

taStas_se_durante quatro anos. Da sua aprovação em 1991 até hoje.
as áreas de livre comércio não se tomaram realidade prática em
nosso Estado. Já petdemos quatro .mos. e é importante d~ que
na lei aprovada em 1991 consta que nosso Estado teria. nessas
áreas de livre comércio, 2S anos de isenção dos impostos corres_pondeotes. Ora. se teríamos 25 anos de isenção. e essa lei foi apru-
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vada em 1991, Roraima já petdeu quatro anos com a não-implanução ~ áreas.
. .
E importante frisar, Sr. Presidente. que não estamos aqui
queseodo atirar pedras em alguém, não estamos aquí no inwito de
buscar responsáveis pela implanlação ou nio das áreas; estamos
aqui sobiebldo para pleitear uma solução tápida à implantação das
mesmas. O povo de Ron.ima anseia pelas ámas de livte comércio,
e essas. no IDOillCDto econômico em que vivemos, representam
uma esperaoça de caminho novo para nossO Estado.
Sr. Presidente. logo que .asstnhimos. em feven:iro. procuramos soluções pam o problema. Em teUDiões técnicas com a SUFRAMA - e da.moo o testemunho da ação. da competência e
prioridade 'I"• for.un dadas ao assunto pelo seu Supcrintel>dcnle,
Manoel Rodrigues, e sua equipe -tivemos o tratamento adequado
à questio e proamunOS enc:amiDhar as soluções condizentes. Estivemos com o Ministro Cícero Luc:ena. e também teste:ro.unho a
prioridade. a decisão política e a seriedade com que S. Ex• tratou a
questão. Levamos. enfun. a solução técnica proposta ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que nos apoiou e deu a prioridade
necessária para a quesao.
Agont. o importante é que se implantem defmitivamente es-sas áreas. Falta. apenas um decreto presideDcial que irá c:iemarar o
espaço [JSico e detetminar a tegulamentação da áiea de 20 quilôme1roS qu.a.cfrados-que desejamos sejam de_marc:ados. a fun de se
resolver essa pcodência de área indígena.. que esse espaÇO seja cfe..
m:ucado na J:'I'ÓPrla capital do Estado, Boa Visla - a lei assim o
permite-. onde boje estão instalados o distrito industrial e as áreas
de exp:aosio da cidade.
Assim. com essa implantação rápida, será possível resolver
nio só a questão da área de livre comêrcio de Boa Vista. mas também a área de li~ cqmércio de Bonfim. já que a ~lamentação
das duas áreas está conjuntamente nessa proposta de dec:reto. O
mais importaol:e. no entanto, é que.· com o decisivo apoio dos organismos envolvidos na questão -.a SUFRAMA. o Ministério do
Desenvolvimento Regional e o pWprio Presidente da República.
que deverá assinar o dec:reto -. secl. possível regulamentar essa
área Iapidamente. Estamos apelando ao Pnsidente da República e
aos Ministérios envolvidos, para que essa..regulamentação saia
agom. no fmal deste mês. quando o Presidente Fernando Henrique
Cardoso esw:á em Manaus. promovendo uma série de ates para o
desenvolvimento da AmazôiÜa.
Sr. Presideote: S"M: e Srs. Senadores. ~iri de fazer este
apelo. gostaríamos de entregar à Mesa, para qué faça parte deste
pronunciamento, os oficias e os documentos técnicos que embasaram os entendimentos. tanta na SUFRAMA quanto no Ministério
do Desenvolvimento Regional: Oficio ~O 17/94, de 24 de fevereiro, pua a SUFRAMA; Oficio n' 019195. de 6 de ma>;o. para o
Mínist.ério Especial de Políticas Regionais.
Esses documentos representam a solução discutida. a solução elabornda e a solução pactuada. em fevereiro. com i direção
da SUFRAMA. em Manaus.
Resta. agora. implementar o caminho enOOitlr;~do. P;ua lsso.
conclamamos toda 3. classe política de Roraima. independente de
cor partidária. para essa questão. Ê importante que a uilíâo dos políticos represente o que representa o nosso Estado nessa solução.
que uabalhe para viabiliZAr rapidamente essas áreas.
A implantação das áreas de livre comércio de Boa Vista e
de Bonfm tem grande importância no momento a.mal, de esta_gnação econômica, de crise oconômica. de crise social, de falta de esperança, de dificuldades. por que yive toda a ri::giãó Amazônica e.
em especiaL por que vive o povo de Rornima. Cabe a todo:; nós
encaminhá-la por m~io- de gestões técnicas e políticas. -para que
essa a.ção represente a essência do nosso trabalho.
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Por fim. Sr. Presidente, queríamos registrar o aniversário da
Empresa Brasilelra de Correios e Telégrafos, que completou, no
- dia 17 de março deste mês. 26 anos, e dizer da. nossa satisfação em
ver, com a. admi:mstr1çio do companheiro Henrique Hargreaves.
os planos que .a e~ tem para melhorar, ainda mais. sua. a.tuaçio. Dentro dessa ÓUCA.. mforma.mos a solicitação de criação da
Diretoria. Regional da. Correios para Roraima. jâ ttatada. com a di-ieÇão da empres.~ ~ eccamznb.Wa., através de ofício, ao PreSidente.
Esse oficio, tambtm. cntreg,amos à Mesa. para. que faça parte deste
pronunciameDlD.
Sr. Presldcntr, caroc companheiros Senadores. eram essas
nossas colocações.

Muito obnpdo.
DOCC:.'fU.70S A QUE SE REFEREM O SENHOR RO'fEROJUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO'

OF. N"OI9195- GSRJ
Exm'Sr.

Brasília.6 de marçodc1995

Ministro Cic.rm ót ~•nu
Secretaria &f)e(U.: dr f>..:ili:JCU Regionais

Brasília- DF.

-

Senhor MLr.JWt'l

O EsuJ..1 ik- k,·,...um.a tc"m aprovado peJo Congresso Nacional. alr3ves d.lo t~, "" ~<..:..~.de- 2S de novembro de 1991. duas
áreas de L1"'tt t .-mr-"-"~' pan. os Municípios de Bonfim e Boa
Vista..
lnfel1.1mr-rn,.
qu.a~rn ~·

C" a:

.ir..-nrrit~oa de pendências operacionais,

no.., f,~m instaladas as referidas áreas.
p-I;"" ~,::LA-.
Cl nosSo-Estado e nosso povo.
Bu'ioC~ "",..._.,., ro&n- nw pendências operacionais, apresentamos. ao ~---~·;.-.w-t...lr-o~.~> .l.l. ~ftãlna. Dr. Manuel Silva Rodrigues. atr.a~t-·· .lo
.~....
f'I'Ô 017195-GSRJ (em anexo), uma

após

~

cri.ando um

propos11;i.:.·· UIJ'

den1. a mstW.•

r-n.

~.,.. 'I.;·Jo.J~~'N.f

~ ..

r--->- ...

os problemas que hoje impe-

.li' ~volvimeoto

que tanto Roraima

preCisa.

E 1mru·• .... .,. l"'r'......_t.&: ~ a proposta fonnulada está de
acortk,:nnn lt'Jth.._. • ~ 1... J.ncutida com a direçào da Suframa. qu~ ~ W"n""'" a rr"'PI""'U t- tem envidado os maiores esforços
no seno&._., dor &W:a.irf .. """'v- t_ s~..ado.
~
~ p .....,.., & t~.'lbnur o apoio de V. Ex" no sentido
de pnonur .11 "~· rara ...... qurstio. que é de fundamental importinct.a pan " I\.'-~"' doa 01•Y W1T. e da nossa gente.
Cettr> dr o..-.ur • ,..., • w-m1btli:dade de V. Ex.a para a ques~
tio. renovam• no ...."""'
& estima e consideração e apreço. - Senador R•_.,. .t-a

r'C'"-•·""

Brasília. 24 de fevereiro de 1995
II~ Sr.
Manue\S1h.1

~.d""';rJM

Supenntendenlf' ~ \.ufn.l"r!.&
Manaus- AM

Senhor ~UpMU11t'Do.kntc.
O novo bJ..&..il.l de- RonJma tem passado por momento de
dificuldades ecoOOrru.:.u. dec-attnles da falta de alternativas para
o seu desenvolvtmc:nto.
No passado. procu~do buscar caminhos pala gerar as ativídades econõmicas necessã:rias. foi que o Governo do então Território de Rotaima. propôs ao Executivo Federal a criação de Áreas
de Livre Comércio nos Municipios de Bonfim e Boa Vista. No entanto. apesar de terem sido propostas em 1990 e aprovadas pela.
Lei n2 8.25_6_dc 25 de novembro de 1991. até hoje não tiveram <l

SCl,l funcionamento implementado. gem.ndo um grave orejuí7.(l ~
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tões econômicas.. e depois, no bojo desse crescimento econômico.
o nosso Estado e para o nosso povo.
Ressaltando ainda que outras áiUS ciiadas posterionnente viria a J!l!~~ ~ EOD-4ições sociais do nosso povo, em saúde,
já estão em pleno funcionamento, entendeinos
de ex.timta prio.- - educação, babitaçio. saneamento, geração de empn:gos etc.
No entanto. ao longo desses anos. as disparidades sociais
ridade a busca de soluções pomo problema que dificulta a implllntação destes dois pólos de desenvolvimento.
ag[avaram·se. Muitos dos nossos irldicadces apn:sentam números
Como um dos óbices para a implantação da. Área de Livre que,_ realmente, nos enchem de_ vergonha. Agora mesmo, o docuComércio de Pacaraima tem sido o questiooamentO da ~ indíge- meoto apresentado pelo Govemo brasileiro na conferência de cúna daquela localidade, qucxemos propor dentro das camctclfsticas pula soln: a. pobreza .uo mundo, realizada na Dinamarca, mostra
da própria Lei aprovada. as seguinl.es ações, que uo nosso entender dados realmente alarma:oles. O Brasil tem trinta e nove milhões de
podem ser tomadas pelo Poder Executivo, viabilizaixJo, coDi a ur- pobres, de pessoas que estão abaixo da linha da pobn:za. o que
significa que têm uma renda inferior a sessenta d6Iãres per capita
gência necessária. a instalação das áreas em questio~
1- De imediato. a dc:m:m:açio dos 20 Km2 a que mensal. Isso para não falar nos indicadotes de mortalidade infantiL
se refere o art. 21:1 da Lei na área do mesmo Município· de analfabetismo., de domicílios sem abastecimento de água regu·
lar, de ausência de saneamento básico, de desemprego.
de Boa Vtsta s6 que. oas proximidad.es da Capital Boa
: ~ sendo, o Governo do Presidente Femando Henrique
Vtsta, onde boje já está instalado o Projeto de .DistrltO
Industrial e na áiea da remanescente Prefeitura, na loca- ~ ~lveu enfrentar a questão da fome e da pobreza, ao
mesmo tempo em que busca imtrume.Dlos novos p;ua promover o
lidade denomiDada Nova Cidade. Neste local existe já
inslaJada a infra-esuutura necessária paxa o imediato desenvolvimento e o aescimento do País.
Por isso, e baseado na experiêDcia da Ação pela Cidadaoia.
funciooameoro da
de livre com&cio proposta.
que fOi umã Cxperiência "exitosa", que mobilizou a sociedade ci2 - Num segundo momettto, a proposição ao' vil.; que ttlOÇilizou o Governo para oferecer alimen10s e outros insCongresso NacioDal para a ~o da Lei n' 8-256/91; trumentos .de políticas sociais à nossa população mais carente. é
ampliando o espaço flsico da Aiea de Livre Com&cio de que .o Govemo vem iilstituir o programa chamado Comunidade
Pacaraíma, estendendO-a, do local proposto no item I, Solidária. J:rogiama esse que liaZ alguns aspectos novos na maneiaté a -fronieim oOin a Venezuela. na VUa de Pacarafma, ra de enfto.ólar o problema da pobreza e da fome em nosso País.
l;!lmbém em Boa. Vista, a exemp!o do que -foi feito para 3.
T~ Dós que· tei:nós alguma experiência política e admiArea de Livre Comércio de MacapA e Santana.
·
· nisfratjva nq Executivo sabemos que muitos dos programas sociais
Temos a certe~ de 'que a· solUção pràposra poderemos. c:m.- de saúde, de educação, de apoio .U poJ:Qlações carentes fiaCassa·
regime de mgência. implemenrar às duas áicas de ÜVIe coméi-cio ra.m por várias razões. Entre esses. -podemos citar a dispersão das
atividades. a pulverização, a fràgmeD1ação desses esforços, trazenprevistas pata Romima. que tantos beneficios poderio trazer à nosdo ~éioS, fazendo com que os n:cuiSOs não fossem aplicasa população tio sofridaCertos de _que Vossa Excelência será ~~vel a estas propo. dos da melhor fOI:ma e não dessem os resultados esperados.
De tal maneira que a descootdenação. dentro do pr6prio
sições que visam alender ao ObjeliVo
da SUFR.AMA e do
nosso Estado, a.proveir.amos.a. oportunidade pÚa n:ooVU.JrotesloS GoVemo e entre diferentes níveis de Governo - entre a União, os
&tido$: 'e Os Municfpios -. e a desa.rticu.lação da sociedade como
de consideração e apn:ço.
. . . . um todO, eSses progr.unas obtiveram rmrltados. efeitos muito liAteociosameDf.e.- Senador Romero ,Jueá.
O stl- PRESIDENTE (Antonio Cilrlos Valada=)- Con- IIlitadôi: e muito "aquã:o: dãquiio que era de se espetar em função
do :volume ~ mctn:sos que foi investido.
·
cedo a palavra ao nobre Senador Lúcio AlcâataiaO Programa Comnnjrbde Solidária, cujo conselho é consti·
0 SR- LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE- l'ronui.:ia o
seguinte discug:o. Sem~ do or.tdor'J- Sr. Presidente. Stls:. e tuído pOr Vários Ministros de &tado e ~tantes da sociedade
Srs. Senadores, o Govemo do Presidenre Femando Henrique Car- civil, sendo [XOSido ROla primeira-dama. Professora Ruth Carooso.
doso defmiu alguns doS grandes .maJ:C:OS que devem balizar a sua tem, como primeiro objetivo a integração das diferentes ações que
ação administrat.iva ao Ioogo dos pnSximos quatro anos. Evidtate- OCOii'em IIOS; diversOs uünistérios, Essa integração fará com que
esseS rea.Jrsos possam ~nder mais e com que os desperdícios semeotc, para atingir algumas dessaS mCtas. bD!o no plimo
co quanto no plano das politicas sociais, exiSfera neoessídãde de se jam menores, implicando. assim, que os resultados sejam potenalcançarem algumas coodiçõe$ prévias. como o fortalecime.nlo da cializados.
A,Iém do mais, está prevista para a execução do programa a
demOCiacia, das instiruições demOcráticas., a. ,collqi:iist!l e a .manUtenção da estabilidade eoooômica, a m:u~ do crescimento articulação can os estados. municípios e com a sociedade civil
sustentado e a refonna do Estado. Seriam ob~tivos. prioritários a inclusive, com a iniciativa privada. de maneira que um volume
serem perseguidos no Govemo do Pmsidentc Fcmando Hemiquc :maiór de rectliSOS esteja disponível e possam. aplicados de maneiCardoso. A partir disso é que se poderá buscar a conquista dessas ra cuidadosa,. apresentar o máximo de resultados positivos.
Temos os seguintes programas entre os que compõem o da
metas, que reclamam a _atenção do Governo e que exigem de todos
nós posições muito claras no sentido de ~ion.mnos as condi· Comunidade Solidária: Programa de Combate à Desnutrição ln·
fantil. Programa Nacioo.al de Alimentação Escolar, Programa de
ções políticas pariJ. qiie- eSSes objetivos sejam al?."Ç"dos.
Nós todos sabemos que. apesar desses objetivos prioritários, ~ Alimentação do Trabolhador. Programa de Distribuição EmeJBODapesar do empenho que o Governo tem em obter instrumentos no- cial de Alimentos, Programa de Melhoria das Condições de Moravos no plano instltilcioi:ial, no plano da reforma da Constituição c dia, Programa de AssenLmlenlo de Trabalhadores Rurais,
de uma série de novas leis que venham mod.ep1iza:r os nossos in.v Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empn:sas e de Fotmação
trumenlOs legais, não se pode descurar de se implementar polfticas Profissiatal, Prosrama de Atendimento à Criança e ao Adolescente e Programa de Educação InfantiL
muito bem defmidas, eficientes e eficazes no Plano social.
Esses nove programas estio dentro das ações do ComunidaTodos acostumamo-nos,. an longo dos últimas anos, a ouvir
o refrão permanente de que primeiro em preciso fazer o País. cmç.. de SolidAria no pressuposto de que cada 6rgilo que iEá executá-los
cer, tomá.-lo desenvolvido, dando prioridade petmanente às ques- devetá estar artirulado no se.Dlido de colher resultados mais rápi-
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dos e a.ções mais eficientes.
A gestão de programas sociais ainda boje se constitui mm
desafiO muito grande. Sio ações muito especificas que IOCjllemll
detemlinados atributos de seus gestores pA que produzam 01 Jeo.
soltados desejados. É uma quesliio da legitimidade da apücaçio
dos recursos oa úea. sooial. pois, ~ pouco tempo, estava muito
em voga. a idéia de que, c:uidando-sc apenas da economia, os resultados sociais viriam por cooseqilêDCia. Hoje, estamos veildo que
bi necessidade pnO!nc•tle de se cuidar ao mesmo lempo das duas
coisas, sob pena desses. i:odicadorcs sociais. que ainda hoje DOS enchem de vergoab.a. CODti:mJ.alcm a se agravar e as di.spGidades e
desigualdades """" "'giiles e """" pessoos C<llllÍlllan:m aumentando.
O primeiro compromisso do Programa Conunidode Solidária 6 jus111men1e buscar • in1egnçõo de ações. evUando despetdlcios entre 6rgios do Govemo Fedenl e também na p<6pria
comunidade, nos Illllilicfpios e nos estados.
•
A segunda caractcústica dó Prog:mma. que vale 1 pena mssal!ar, 6 a necessidade de se de!üúr c1aramollle onde esses""""""
setio aplicados. Uma das grandes diftaddades que temos visto ao
longo do 1empo na adminisoraçio dos programas sociais 6 a pulveriaaçio, a atouDzaçio dos
de tal manein que fica cfiJlci1
avaliar a eficiência. os _,jtados dos programa.s. O Cmwurid•de
Solidma vai atuar exa'!tJ!JCt1e DlqUCles municfpios. naquelas regiões mettopolilaDas <p>e silo apautad.ts, tanto pelas _.,;.., do
IPEA. que elaborou o c:bamado ''Mapa da Fome", como tambmt
pelas pesquisas do IBGE. na Posqujsa Nacional de Amos1n. !Jomi.
ciliai; onde estão os c:bamados "bolsões de po!reza'', onde há
grandes concenlr.lçiles de pobreza.
PortaDto, o Cormmirlacle Solidária teó. uma a.blaÇio seletiva; cooferindo priorid;lde âquelas aglomciações url>anas ru iquelas populações que aprese:atamm os piores inciicadorc:s, em relaçio
à pob!= e à fome. Estas ações estio'agmpadu cm quatro ireas
prioritárias: a ali.mentação e a nutriçio; o desenvolvimento mm!; a
defesa de cmeiloo •• promoçio social; • gaaçio de · - e
renda: e os serviços U1'baDos,. iilcluincb-se aqui recursos pam emJ>IÓ$lilDOS'do Fundo de <Jorama por Tempo de Serviço. Prevt-ae
que. neste ano, sejam aplicados 2 bilhões e-624 milbões de mtis
nos diferentes programas que integram o Co"'mitlade Solidúia.
Hi, pottanto. que se enlO!ldor que esse programa Dio vem
para substituir ações que já silo desenvolvidas pelos diferentes MiW.rórios e pelos diferentes óq;iosdoGovemo, mas, sim, pom buscar uma. humODia entte esses programas c uma iDegnçio que
faça com que os ~lados a semn colhidos sejam os mais ri.pidos
e eficientes.
Isso não quer dizer CJ!lC nio haja aportes DOYOS de recursos
para a execução do Commidadc Solidária, pCII' exemplo, em relaçio ao programa enw:>ge~~Cial de distn'buiçio de alimentos, que
visa msolver situações agudas de esc:assez de •Hmentos, de büxos
indicadores de nulriçio das populaçiSes e que leVe inicio no Conselho de Segurança Alimentar DO Govemo passado e na chamada
Ação da Cidadania contra a Mis&ia e pela Vida.
Essas metas em 1994 signiliC&llllll distn'buiçio de 200 mil
toneladas de alimentos cxinndas de estoques póbicos do Govemo.
Pata 1995. P"'VÔ-se o aumeiiiO de 100%: l<lio 400 mi!laleladas
de alimentos dos estoques póblieo do Govemo a semn cfistriboldas pom essas populaçaes que tem gtandc car&tcia alimenlar. Em
relação ao Progtama Nacional de A!imentaçio Escolar, foram !!IStos no mo passado 413 milhões de mais e este IJlO devedo ser
aplicados ao Otçamcnlo Geia! de UDiJo 750 milhões de reais.
O Progmna de Combale i Desnutriçio Infanlil, "Leite é
Saúde", a C31JlO do INAN {Jmtiblto Nacional de AlimoDiaçlo e
Nutrição) e do Ministério da Sallde, ano passado, oonsu- 49 Ílli-

=·

lliões de teais para um atendimetto de 470 mil beneficiários, os
gmpos mais vulnedveis da populaçio:_crianças e gestallles. Para
1!195, estio aasegomlos no Orçamento Gemi da UDiJo 170 urilhõea de reais. Como case Jll08l'llD& 6 ]lrio<bário Jllllll o Govemo, osses teCUDOS- iDclusive nos cortes que já oconeram no Orçamento
cm vigor - Dlo sedo CCIUdos pelo Govemo, uma vez. como já
disae. c:onstibli prioridade ua açio govemamental o eofrentamento
da grave quesli<> da fome e da pobreza.
Para concluir, Sr. Plaidente, Sr's e Sts. Senadores. quero
destacar aqui a preocupaçio do Governo Femando Henrique em
enfialtaruua queltlo tio grave e imp:)ltaD.Ic. como~ a da fome e
a da pobre2a, btvmdo, em primeiro lugar, articular todos os .,.
forços que o Govemo Federal. cc estados e os lDIDicípios.. inclusive c:Om-u Suas IIXlll~, poderio fazer no sentido de se obter

os meJ!!ores tesultados com a aplic:açlo desses=
E cloro que cooferindo, como coofere, grande prioridade a
~ progn.mu, a essas ações, o Govemo, inclusive, esti aumentando os recursos dispoo[veis para serem aplicados nessa nova forma de llUIÇio integrada deqtro do· pi6prio Governo Federal com
os outros Diveis de govemo e com: a ptÓI:ri& comunidade, que
deva, oomo .iiá =taménte participar
da sua adesão desse
programa que esti tendo a sua marc:ba iniciada.
Iao na wwptbtit:Sio bem clara de que todos. os programas
de ajlstc ec:c:atmic:o sio importantes e todas as ações que estão
sendo desenvolvidas, tecém inicildas no plano da acooouria. das
refomJas insliblcioDais, das modlfrcaçl5es na Omstimiçio, silo de
gtandc importtncia. mas nio se pode deixar de, simultaneamente.
atacar os problemas sociais. inclusive can o desenvolvimento de
polílicas póblicas que posaam responder de
imediata às car&lci.as e às ,.,..,..m,.tades das nessas popda9'es mais margjna:li7adas
Esti comprovado que todc6 os programas de ajuste da economia que sio levados a efeito sem que se atente para o problema
social malogrun, estamos dlanle de poptlações inleiras
que'praciam dease tipo de açio poc pane do Govemo, que não
são apeuas núme:ros~ estatfsticu e nio podem depender. única e
excbJsi.!~te, de políticas_ monetárias e econômicas frias e inflexfveis.
A llOVidOdo no caso do Prngt.ma Comunidade Solidária é
justamente o fato de. ao cootr:ório de outros países que desenvolvel'&Dl programas verticalindos, ODde a cooeepção das políticas públic:as na. irea sxW putiam de um organismo centralizado e eram
exea~tadas sem a~ das c:omunidades, '!õem os níveis de
govcmo mais próximos da popu!açio, se ter a oportunidade de
alO!ldor, de maneira mais cmeta, às car8DCias dessas populações e
~. de fotma mais imediata. àquelas necess:Kbdes, inclusive com ummeDOI' cuSto e desperdicio.
Mlilos desses programas falharam. c:o,mo é o caso, inclusive, do M6xico, em que o Prngt.ma Solidariedade não atingiu os
seus objdivos, porque foi concebido de uma maneira centraliuda.
desutic:ulada das oommidades, dos ofveis de governo que:: eslão
mais póximos das poptlações e, portanto, ..dundando m1m gran.
de &acosso.
Espero, Sr. l'resideme, que ...umente o Govemo persev...,
nesae eafOlÇO. Nio 6 simples articular a execução de programas
soeiaia. Nio 6 simples ll1i<u1ar eafOIÇOS de dife=tes mganismos
estatais envolvidos oa excc:uçio dessas ações. como também não é
muito simples articular difcmlres níveis de governo. quando inclusive se deseja. como oo caso cio Connmidade Solidária. envolver a
própria c:ommid&de e as JX61rias populações a serem beneficiadas
pelo_.,..
Em o que tinha a dizer, Sr.Ptesidenle. Muito olrigado.
O SR. PRESIDENTE (All!atio Carlos Vallacla=)- Con·
oede a palavra ao nobre Senador &luanlo Suplicy. (Pausa)
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Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. S.
&• dispõe de 20 minutoS.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srls. e Srs. Senadores, a educa~
ção. arualmente. está na pauta dos novos governantes. nas
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ção retomada. com salários dignos. vamos tercom;;ções de levar o
País para onde queremos. Muito obrigado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Agradeço ao nobre Se·
nador Romero Jucá o aparte que acaba de prorerir ao meu modesto
proDUD.ciamen[O. E é com muita satisfaçãO que in_coq)Oici às obsermancbetes dos jornais. na ordem do dia de in11merns associações, vações que rez sobre a importância da educação para o desenvolvina preocupação de pais e alunos.
•memo de nosso País o real significado de uma remuneração justa
O pronunciamento receore do Presidente da República em para o tr.ibalbo do magistério.
cadeia naciooal de rádio e televisão, apresentando as metas do GoO nobre Senador Romero Jucá teve a oportunidade. tamvemo p.ua a área educacional. conlribuiu parn imprimir maior vi- bém, de no meu E:;tado, Pemambuco., colaborar com a Secretaria
sibilidade às questões prementes do ensino. Também no díscurso de Educação, tendo sido um dos diretOl'eS do ex-Secmário. boje
que boje faço nesta Casa tomo cotoo tema-a eduC:ãçio e um dos Deputado Federal. José Jorge de Vasconcelos Lima. que fez um
seus mais candentes imperativos, de que é fundamental a necessiexcelente trabalho DO meu estado. É um homem púb!i~ que codade de se faxar uma política nacio.aa.l de remuneraÇão diglla e jus- -- Dh-ece a Edu~. que teve uma experiência muito importante no
ta para os profiSSionais do magistério.
·
seu estado, como Governador. e que traz agora ao Senado a sua inNo entanto, Sr. Presidente. o que motiva minha fala não é a teligência e competência pam nos auxiliar e encontrar soluções
maré das noticias ou a conveniência -do momento. Motiva-me para os graves problemas brasileiros e, tenho certeza que, entre
sempre, a qualquer hora. em qualquer lugar. a própria causa maior eles. o da n:muneração dos professores está em sua prioridade.
da educação e do ensino. Não apenas por ser eu um profissional
Presidente, há outros problemas também imp:ntantes
egresso da cltecha universírária, m8.s principalmente por ter elegi- dentro da Educação. afora a questão salarial. No ensino fundamendo. nesses longos anos de atividade como h01Dem público. a defe- tal, os dados de recente relatório do Ministério da Edu~ção e do
sa intiansigente das questões educacionais do meu País.
DesjXn;to, refererites ao periodo de 1991 a 1994. apontam 2.4 miPratiquei a defesa dos ideais de educação de qualidade en- Ibões de crianças e adolescentes, na faixa de 7 a 14 anos., fora da
quanlO estive à frenre da Secretaria de Educação do Estado de Per- escola. E estão
da escola jÚstam~te as crianças que mais neo.ambuco, DOS anos de 1979 a 1983. E continuei prnticando-a _cessitam de atendimento ~cacionaCiDstitncio~izado, que são
posteriormente, DOS dois mandatos de l)qutado Estadual que aquelas oriundas das camadas de baixa renda. cujas ramílias gaexerci, de 1983 a 1991. Novameote em cargo elecivo. farei da minham até um salário minimo mensal.
nba voz e dos meus a.tos. como Senador da República, uma franca
Outro fator li.mitativo do acesso e pennanência oa escola é o
bandeira em defesa dos ideais de educação de qualidade pam todos.
alto índice de repelência escolar. que atinge 20% dos alunos do enSr. Presidente. Sris e Srs. Senadores. se me fosse solicitado sino fundamental. Engrossa essa petcentagem '? alunado da zona
apontar aquela medic;la. aquele direcionamento, aQuela meta que - nir.tl do Nordeste, de reconhecida lY.Uia renda. As dtat.ísticas
coosidetaria de urgentíssima prioridade para reverter em grande mostram que metade das crianças mal.rio.dadas na I• série não cheparte as deficiências e os ewraves do nosso sistema educacional; ga ~ 21. No Natdeste. há séries nas quais mais de 90% dos alunos
responderia de pronto que o n6 gt}nlio das mazelas do ensino se do eilsino-regular fundamental estão fora da idade apropriada.
concentia na baixa. irrisória. e vergonhosa remuneração dos nossos
Em decorrência do insatisfat6rio desempenho da educação
professares.
funci.aii!ent.al. _o acc;_s~ ~ educação média ~m-se mostxaOO extreNão·~eço que existem outras deficiências a impedir
mamenle se!etivo. A mabfada da população. Cscolarizá.vel nesse
o bom desempenho de nossas escolas e a desejável educação de nível de ensi.óO, que atende à faixa etária de 15 a 19 anos, cones-nossas crianças e jovens e também dos nossos adultos.
ponde a apenas 15% dos 14 milhões de jovetis brasileiros. oo. seja.
Problem,!S graves já foram exaustivamente diagnosticados e 85% dos jovens nessa faixa de idade desertaram dos blocos escopersislem em IOdas as esferas do ensino, a despeito dos rcconbecilares numa idade em que a escola aiD.da lhes fazia muita falia.
dos esforços dos Goviri:iOs em buscar sOluções adequadas.
Agrava esse quadro o falo- de 53% do alunado do ensino
O Sr. Romero Jucá- Pemrite--me- V. Ex.& um aparte?
,
médio freqüentar cursos notumos. A grande maioria desses alunos
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Concedo o aparte a V. llabalha durante o dia c. exauridos pela jornada de lr.lbalho. são
duplamertte peruUizados pela falta de infra-estrUtura adequada às
O Sr. Romero Jucá --Gostaria de registrar a importância necessidades de aprendizagem no 2,g grau. OcOrre qUe- os CUISOS
do discurso de V. Ex•. pela sua formação. experiêricia e história noturiios são.- em geral. oferecidos nas dePCi:idências -das escolas
dedicada à educação no Estado de Pernambuco e também no Go- de ecblcação fundamental. naruralmente desprovidas de laboratóverno Federal. quando ocupou cargos importantes no sistema de rios, salas-am.bienie.. eqUipamentos e bibliolecas específicos para o
planejamento federaL Sem dúvida alguma., essa queitiOdo salário atendimento dos requisitos desse nível de ensino.
dos servidores da educação é de fundamental importância para que
A evasão também é uma constante no '2fl grau, devendo-se a
possamos dar uma virada no processo educacional e_ cultuml de vieses soc:iaiii económicos relevantes, como a necessidade de innosso País. Senl- uma remuneração condigna. Óão irerilos a lugar gresso precoce na força de trabalho e a má qualidade do ensino
algum. Tomo como ex.emplo meu Esrado, Roraima. onde boje, in- mínistta~. pela qual respondem, entre outros-f.ii.ores. adeflciência
clusive, os professores encoottam-se em greve._ Mal começoo o técnico-pedagógica dos proflssiõnaís da educação. a má deF.n.ição
periodo letivo e as crianças já estão s-endõ pre}ldicadas com a gre- dos cunículos. a inadequação dos métodos e técnicas de ensino
ve dos professores. e o processo de discussão não tem avançado. · para. atendiinento das_ carac::terísticas e necessidades da clientela jo.
Tudo isso reflete, sobretudo, na educação que queremos para nosvem e adulta.
S(> País. Tenho certeza de que V. Ex&, com· a competência que tem.
VislUmbramos também no ensino superior brasileiro graves
irá encarninhar aqui no Senado Federal. nesta LegislarU...a; sugestõ- problemas e disto~s. A ociosidade de vagas, principa:Jmente na
es imç:->rtantes pata a solução desse grave problema. De antemão. rede particular de ensino, comra:.ta com a necessidade objetiva de
quero dizer que coot~ com o nosso esforço e o nosso apaio.. por-- -reaJ ex.pansão do alunado de ensino superior, demanda motivada
que essa deve ser uma luta de todos nós. Senadores. Com a educa- pelas uansrormaçõcs sóciO.:econômica.s, operada ra::eritemente no
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seio da sociedade blasileira.
Pm. se avaliar melhor esse quadro de ensino superior, lem-

b!emos que temos pouco mais de I.S milhão de estudantes tmiver~
sitários. número muito pequeno se comparado~ por exemplo, com
a Aigentina., que tem cm:a de 6 milbões de univ~itários. para
uma população cinco vezes inferior à do Brasil
Para. atender As novas exigências do avanço cientiflco-tccnol6gico, há necessidade de recupcraçio c expansão da inful~
das universidades públicas, além de um desafio maior, de
fortalecet' e coosolidar as atividadcs de pesquisas de muitas instimições.
Al6m de todos esses problemas, cswnos aiDda às voltas
CQJD o lamentável quadro de analfabetismo oaciooa.L que nos revela a caistêDcia de um número p<6ximo a 18 milhões de analfabetos
IIIlliotes de 15 anos.
Dados da situação mundial da inf'ancia. mvelados pela Folha de S. Paulo, de 6 de fevereiro último, mostram que a educação
bmsileira. em 1995. em pleoo limiar de um novo século. portantO,
ainda peunanece DO quarto mundo. Apenas 39% dos brasileiros
coocluem o primário, enquanto muitos dos nossos vizinhos, como
Uruguai Venezuela e Paraguai exibem mais de 80% de sua populaçio "9"'P''"' de concluintes do amo primário.
E preciso considerar. a respeito dos índices oficiais de analfabetismo. que milhões de pessoAS. formalmente considemdas alfabetizadas, são incapazes de preencher um cheque, ler inslruçõe.s
trutura

simples. escmverum bilhete. Nós os vemos, muitas vezes, nos bal-

cões de bancos e instituições fmaoceims, aguardando pacientemeilte que um. funcionário preencha a guia de retii<lda de uma
cademeta de poopança ou fommlário de depósito de couta
te. São os analfabetos funcionais, que engordam as estatísticas de
matricula nas escolas. mas a freqüextal3m por tão poucos anos e
com tal insuficiência éle reo.dimeoto. que vio ~do continuamente até voltarem ao estágio de analfabetos.. Lêem, mas nio entendem o que lêem. ouvem um noticiário de rádio ou televisão.
mas não coaseguem reproduzir o que ouvimm. escrevem um pou-
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co, mas não usam o código escrito para uma coiDllllicação efetiva.
Podemos .dizer, em sã consciência. que esses individuas alcançamm o patamar da c:idaclauia. um dcs plO!lÓ$i10S que se cspem da

escolarização.
Reconhecemos. Sr. Presidente, que mitos e complexos são
os problemas da educação brasileira. São insolúveis? Certamente
que não. O Pais necCssita eliminá-los? Certamente que sim. Por
onde~. então?
_
E
a resposta a essa última. questio que dedico as considerações que passo a tecer._
_
_ .
Sr. fusídent.e. Stls e SIS. Senadores. pocleril os seiJb~S
cooccber que um professoi, com fOI!l!ação de segundo grau, em
:regime de trabalho de vinte horas seJIJaDais. teDha como saláriobase. em início de caaeim. RS 28.00? Acrescida de abono. gratificações. perc:enwal. por regência de classe, a renJJneração desse
professor chega a RS 44,80. N""ao muito diferente é a situação do
professor liceociado, que cursou um mínimo de quatro anos de
curso superior. Sabem os seohcm:s a quanto c:b.ega a t:elxnmemção
desse licenciado. com todas as vantagens da atividade? Meros R$
81,60.
Devem os SCDhores estar pensando que tomei ClTODeamettte
os dados de algum país do quarto mundo, im.eiSO em total e absolu:ta pobteD. Infelimlentc. não me enganei. Esses dados fazem
parte da llltima tabela salarial de magistério-básico da rede pública
estadual de Alagoas, com valo= de janeiro de 1995. portanto
arualíssimos, divulgadas pela Coufcdetaç!o Nacional dos Trabolbadot<semEducação-CNIE.
. -_ ..

some

Dessa tabela ábstrai-se ainda que não é pequeno o número
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de estados brasileiros oos quais o professor percebe. como salário-

base, menos de um salário mínimo. Lembremo-nos de que hoje,
em sua fase mais aguda de perda de poder de canpra. o salário minimo encoo.tra-se esuciooado em minguados RS 70,00. a despeito
do clamor da sooedade por um amnenao urgeote. Pois bem. há por
~sse Brasil afon. proíes.sores da rede estadual que recebem bem
menos de RS 70.00.
Não tenhamos esperança de que o quadro salarial nos outros estados bn..s.Uell'Ol II!JI muito diferente do de Alagoas. São
Paulo, tido como o ~kx:omoúva da Federação. remunera
seus profeSSCI'es dr aJ\'cl mécOO. por vinte horas de trabalho. com
não mais de RS 141.00.
De a.cordo caD a rw:ferid.a tabela. os uês estados que melhor
pagam são: o Dutrao fedn:al. Pemambuco e Acre. P:ua. as mesmas vinle bens c- mesrcr.. fcnmçào de magistério, a I'C11Ulilei3.Ção
dos professores deues E..s:lado5 fJCa próxima de RS 230.00. Se dobmr seu tumo óe tnb&lbo. rassando a quamnta horas semanais. o
que significa DlllUSlrm' r&.io mcoos de 6 a 8 horas de aula por dia. o
professor pode' v1r a pnD.ar IDalS de RS 460.00.
Oc~. amd.l.. ~ ~lS de 80% dos professores de 111 e 2~
graus 'lão têm outn kok' de n:nda a não ser o magistério. E a
grande riWon.t. YJ,.l rwlbrtts.. quais acresce a jornada de ativida.
des DO lar. Co~lf\< amrntr a· outtas ];l'OfiSSÕCS, sem Júvida. o
professor w pl'Trjt•coJu t~m 1992. o Instituto de Pesquisas Econômicas Apllc~ ~ U1.A - m.•trou que o salário médio do educador bra.siletro_ C'•">C"; ~ ... dr 11 .anos de estudos, não ultrapassava~
o patamAr de L'S 1..,. .1 t"t)<.1-.u.rto o salário de auxilia:res de contabilidade CIJ cau.n .lr tan.,·,l1.. com aproximadamente 3 anos de estudo, ultnpu~,.m: & l.a."-~.a .:k US 240,00.
A s1tu.a.;l~~<' \.a.!.L"U.i n.a tducação, depre<:iada em níveis baixissimos nas ultt.-r..a~ ..;r... ~. e o conseqüente e progressivo desprestig:ao s.xu.. J..o rr>t~on.&u, provocaram a mais óbvia das
reações · .a ~• .._ f'tt' '"!\U~ &,... magistério. Consta que no Rio de
Janeiro dou pn: ''·t"·n. '"'' <J.~te abandonam a ~ pública de
ensino. l.I.Dtc> a trUfl• !f'L o,JU.&.D;k' a estadual.
A ~n"' DI"{ .u.t.. .ad~rmda. desse fato é que tais vagas
não cieinon.m a"'" f'"'"lr.:hld.U. Dada a gravidade da crise económica. pro(w.w:G&D tlr tDrar..'.lf Q'.WúJCaÇão. muitos ainda esrudantes. outros uu~o.-. t~ .. 4r outras profissões. ingressam no
magisttno. tram.I.. 'J1""111.&81lL~....,, rm ··~.&de m.er.unente complementar de seus "C'U
a.a •erd.ade. um ''bico". com o qual diz
anmenw a ft'Dâll f.cw...- Nk> lim maiores compromissos com a
eduCação. com a nu oU " arm com os alunos. Não têm. por isso
nJeSiDo, Coc:icNCilla"\'llf.i" ~~ ... WU aptf'feiçoamento docente Detn com
a melbon.a d.a ~tal.Wr ,lr, , cons mo.
Dess.a f(Ttt». "w hnldmtt. nessa. roda infmdável de per~
das. acabamo&~, 11..á• o E.stado, que fmancia os custos da
educ.açio; a ~ ~ pap 1mpostos para obter o serviço
educaclOD&l o Pam tt.fc. Ql.M' vi distanciar o tempo de cofuer os
frutos de um ~ Jr ~w..dr pua as gerações futuras.
Diante órUC" ~ o.ada. animador da educação. sintome no deve-r de a}.;&: mmb.t 1r"Ot e de assestar meus atos na defesa
de uma polluc.a nac KXl.L! de- n:muoeração do magistério. em todos
os graus de ensmo c- em tod.u .u esferas do Poder Público.
Precisamos el.lbcnr e unplantar planos de cargos e salários
capazes de revene-r a dc:serçio de nosso professorado das salas de
aula. dos lab:mltónos de pesquisa, dos experimentos no campo.
dos hosPitais universiú.rios. d.as bibliotecas escolares, dos cursos
de aper:feiçoamento e especializaçáo!
Um dos efeitos mais nefandos do subassalariamento dos
professores. a par do abandono da. ca.IrCira docente. é a crescente e
inexorável crise de desânímo. descrença e pessimismo que se abateu sobre a classe do professorado btasileiro. A categoria se com-
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porta hoje a partir de uma expectativa de frusttação e desale[l.to.
uma crise de auto-estfrna generalizada. nos profissionais da
eduC!Ção.
~
Apesar de ICCODbecer como compreensível e justificável
que. diante de piso salarial tio pífio. nada mste ao professor senão
partir à proctli3. de melhor remuneração. não podemos :i:ios- recolher
à tes:ignação e·ao estado de apoplexia. Existem saidas. sim, e cabenos. aponti-las, aclaxá-las. aperfeiçoáAas e at6 mesmo pressionar
os poderes constituídos para a necessária açio ·de salvar nossa eduC!Ção pública.
Louvo. oe.sse sentido, a iniciativa do governo anterior em fixar o piso nacional de salário dos professores do ensino pré-escolar e de ra Gtau em R$300,00 (trezentos reais). ao mesmo temp:t
em que estCndc a jornada de tr.a.balbo paa quarenta hor.as semanais. aum claro aceoo à melhoria da qualidade do ensino.
Sr. PresKiente. Sr's e Srs. ~- devemos atacar as
causas maiores da educação brasileira como se estivéssemos diante de uma calamidade nacional! Nessa bom, devem desaparecer as
desavenças. as oposições e facções. pam que se aliem todos em
prol de alcançar objetivos CODlUilS.
Há um lÍnico pensamento nacional a esse-- ICSPeito: jamais
alcançucmos a posição dos países civilizados sem educação.
CODst•tnno:; hoje um eno:mJC déficit educacional._ fruto de erros
do pusado, que nãQ podemos pemlitir que se alargue e esmague o
Brasil do fulllrO.

m

Seh.i umaação que requerpri~ absoluta e urgência. é
ela a mco:tlipO&ição salarial do magistério. E por ela que devemos
empeDha:rnossa força de Wlião e nossa voz de persuasão.
Com a melhoria da remuneração virã(, ~béin. tenho certea dignificação da carreira docente.- a retomada por parte dos
professores da auto-estima e o alemo benfazejo do ânimo renovado para. n:ali:zar a difiéil e nobre tald'a de educar nossos ítlhos.
O Sr.Aatôoio Carlos Valadares-Permite-me V. Ex.l um
aparte?

za.

O SR.JOEL DEHOLLANDA-Ouço V.Ex1 compraw:.
O Sr. ADtõoio Carlos Valadares- V. Ex.., como Secretário de Educ;,açio do Eslado de Pemam.buco. realizou um dos mais
eficientes e·brilhantes trabalhos na área de educação em lOdo Nordeste do Brnsil. Tive a opottuuidade de, como Secretário de Educação do Estado de Sergipe. vivenciar. ao lado de V. fu.l, as
agruras e as dificuldades de um &tado notdestiqo, para cumprir e
fazer rumprir os compromíssos que u6s todos, como cidadãos, somos obrigados a desenvolver em favor das crianças e da juventude
do Bta.síl. Muito embora nossa CollSlituição seja bastante cla:Ia no
que diz ICSpeito à educação fuDdamental. obrigando a União, os

Estados e os MunicípiOs a aphêarem 25% de suas~ ~ ne_ssa
~ rca.II'SO significatiVo do orçamenro de cada uma dessas Uni·
dades. Lamentavelmente, constaram.os que existem Estados que
procuram burlar a Constituição e ã. aplicação desses reCursos é
desviada para outras fmalidades. Senador Joel de Hollanda, com
esse pronunciamen.to substancioso e profundo sol:ne a Educação,
V. Ex• traz dados reve1a<kms da ineficiência dos noSSos-acb:Wnistradores e dá a esta Casa-mais uma contribuição para o desenvolvimento do ser.or no âmbito estadual e federal. Houve épocas.
inclusive quando fomos Secretários da Educação. em que o Governo Federal repassava recursos para os Estados e es~ realizavam convênios com os- Municípios no sentido de fazerem uma
complemeo.tação saiaria.l dos professores. Pan completar esta
ação. foram realizados a.n;sos de habilitação para professores lei·
gos, visando à melhoria do inJ:decto. muitos rursos de licenciatura
curta e até de Hcenciatum longa. em beneficio da qualidade da
Educação oo Brasil..Hoje, lamentavelmente, não estamos '!endo
providências semelhantes a esta. que. certamente, se fossem toma-
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das, melhorariam a qualidade do ensino e elevariam também a remuneração de professmes., que gmbam muito aquém do salário
mínimo vigente no nosso País, o que não lhes permite atender às
suas oecessidades. Muito obrigado, Senada'.
A Sr" Emília Femandes- Senado< Ioel de Hollanda, V.
Ex1 me concede um aparte?
O SR. JOEL DE HOLLANDA -Ouço-a cm seguida. noln< Senadora Emília F"""ll<les.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey. Fauodo soar a campainha)- Senador Ioel de HoUaoda, o 1emp0 de V. Ex• está esgotado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Sr. Pxosideote, eu gostaria apenas de fazer um ligeiro comentário sobie o último aparte e
de conceder um aparte ã Senadora Emília Femaudes. Em seguida,
encerrarei. atendendo à ponderaçio de V. &•.
Nobre Senador Aotônio Carlos Valadares, com muita alegria ouvi o aparte com que V. fu;.l me honrou. É um aparte profundo., que mostra o seu conhecimento da causa educaciooal,
inclusive porque V. Ex.., também como eu~ foi Secretário de Educaçào no bravo Estado do Sergipe.
Estivimlos. em muitos momentos, em rewllões exttemamCllle importantes par.i defender a educaçãv, tentandcl sobretudo
~izá-la, _para fazer ca:n que nosso Pais tel:lba o maior número possível de crianças na escola. sobretudo na escola de boa
qualidade.. V. Ex.I disse bem quancic!_ chamou a al.ellÇão de que
esse é um problema que vem atravessa:odo anos e anos. Todo govemo estabelea: que a educaçào é prioridade, mas essas prioridades não se viabilizam na p:ática; ficam mais na_tetórica do que nos
programas e projetos. Com isso, sofre a educação oo nosso País.
Agzadeço a V. Ex.l ~aparte e concedo, também com muita
alegria. um aparte à Senadora pelo Rio Grande do SU1. Emília FerDaDdes.
~A Sr" Emília F......,des breve no aparte, até porque"não desejo extrapolar o Regimento. Eu não poderia deixar de
manifestar a minha solidariedade com o tema que V. fu.l aborda
nesta tarde. nesta Casa. onde tenho a expcriéucia de viver no diaa-dia. i mnito de perto, e semir na came a falta de valorização dos
profJSsiooais de CduC!Ção. No Rio Grande do Sul. Estado onde
exerci o magistério, sempre em escola pública, por vinte e tre:s
anos, nós também vivemos nos últimos anos - e é até exemPlo
para outros Estados. s:> tiatamemo c.Le valorização dispensado aos
seus tzabalbadores da educação- ~tos de muita diflaJldade,
de apreensão e até de desrespeito à classe dos professores. Um
professor no Rio do Sul, atualmente. ao concluir seu rurso de magistério. inicia recel;lendQ um salário bísioo de aproximadamente
60 reais. Um professor com curso universitário está" recebendo
apenas 100 ~de salário Msico. Veja V. fu..l que ainda falta neste País uma pOlítica séria de educação que teSpeil.e os seus li3balbadores. incentivando-os iRclusive p:ua que trabalhem em prol de
uma qualidade melhor do ensino. Para SUrpiesa nossa, vimos numa
revista de divul~ ~onal·serem IDCllÇi~ cinco providências que o ~Sidente Fernando Henrique Caidoso deseja tomar em
relação à nova escola proposta: a primeira. garantir que o diDheiro
do Govemo Federal chegue dixetamente. sem desperdícios, ao ensino básico- o qurt coõsideramos importante; a segunda. preparar
os professores para que eles possam ensinar melbor. a terceira.
melhorar a qualidade do ensino; a quarta providência, definjr o
conteúdo do ensino~ a quinta. avaliar as escolas. Tenho certeza de
que, talvez até PJr lapso da própria ~t:vista. ou da propaganda ali
veiculada. esqueceram alguma coisa. que seria uma providência
urgente com respeito à valorização dos tra.balbadores da área ecfu:.
cacional. Somo-me a V. fu-.1 na sua manifestaçlo. TCJlbo certeza
de que esta Casa, sensível como tem sido a vários assunros de im-
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portância nacional tamb6m d.ará atenção especial a esta .~estão.
Muito obrigada.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Agradeço à nobre Sena·
dora pelo aparte. que inCOlpOIO com muitaalegrD. ao meu modesto
pronunciameDtD. subscrevendo todas as observações que v. ex•
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duais, n::lativamente às internas, paxa tl:lerotdorias que se desti!:Mft
~os EstadOs do Norte e Nordeste, inclusive o Espírito Santo. Col1l
~. pode-se dizer que o Brasil optou por um sistema misto, dl
seja. porte do imposto é destinado ao Estado de origem e porte ,.
Estado de destioo.
fez a propósito do tema que estamos disaltindo.
sistema exigiu, como se sabe, a criação de um 6rglcr
Termino. Sr. Presidente. dizendo que não podemos nos si- colegíado. o Cooselho de Politica F~- CONFAZ- em
lenciar em relação a esse grave problema da. mnuneração do ma- que a política de isenções e favores fiscais. rdaciona.dos com esse·
gistério.
.
imposto. deveria ter um c:aniter nacional. com. o que se procurou
se pode admitir mais que um trofessor universitário, evitar a denominada "guctDl f!SCal" entre membros federados. Emque esiUdoo. cimm.te longos auos. CODlinue percebendo um salário bor.a o objetivo não fosse plenamente alcançado, não se pode culinisério, na base de menos de um salário minimo e. muitaS vezes, par a sistemática .jurl'dica erigida, pois toda vez que um Estado
com J:.stante atraso.
desobedece a mgra. aquele que se sente ptejudicado pode ir ao SuTemos de lutar - e peço o apoio desta Casa - para fazer premo po.ra cancelar o incentivo. Eu mesmo, como Govemador: do
com que o Pcxlcr Executivo Federal e dos Estados adotem políti- Puaná. anulei. naquela Corte. uonnas do Estado de Silo Paulo que
cas de rem:uneraç:ão justas para os professores, de tal form.a que coocedernm reduções de base de cálc:ulo de ce!loS produtos sem
possamos dar estímulo e inceDtivo para esses que cuidam das futu- amJEocia. do CONFAZ~ Portanto, se "guerra fiscal" existe, é porque os Estados permitem e não porque o mtema Ilio funciooe.
ras g=ções. da educaçio de nossos filhos.
Agradeço a V. Exa a gentileza da paciência para o meu proA adoçio do princípio do ''destino'', no Brasil. exigiria fronteiras fiSCais fortes, com baneims ao trânsito de mercadorias ou
mmciamenlO.
Muito obrigado.
- -.um sistema de compensação. em que o imposto é cobrado no Estado de origem. depois enc:amDlhado ao Estado de destino. O priDllTtznte o discurMJ do Sr. loel tk Holl.anda.. o Sr. meiro é indesejável. como prova a experiêocia europeia, e o
Anlônio Carlos V a/adares, Supk,.e tk Secretário, deixa segundo ainda não foi suficientemente testado. Se economiau:oena cadtira da presidbu:ia, que é ocupada "pelo Sr. Josi te fosse talvez o mais indicado, o regime "de destino" enseja forte
Samey, Presidenle.
sonegação. como vem provando a existência da regm. da let.ta b,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se à lisaa de do inciso X. do§ 2•. do art. !55 da ConstituiÇão Fedem!.
Essa DOJllla imunizou ti operações interestaduais com com013dotes.
Concedo a palavxa ao nobre Senador Geraldo Melo. (Pausa) bustíveis e energia elétrica., fazendo com que todo o imposto seja
pago na Unidade Fedemda de destino. É uma violenta ex.ceçio ao
C.oncedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requíão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB·PR. Prommcia o sistema. pois todas as demais mercadorias pagam o imposto na
seguinte disanso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, oo iní- origem. excluindo-se. como se anotou. as enCi!Jminbadas aos Estacio da Legislatura. Senadores de EStados, produtores de energia, dos do Norte e Nordeste. onde existe um sistema misto. Nada se
chegaram a esta Casa com o comptomisso assumido de suscitar o passOu com a energia elétrica. em que, pela própria natumza, aio
debate sobre uma distotção constituciooal que faz com que o Im- há evasão e todo o imposto vem sendo nonnal.mente pago nodesposto sobre Energia Elétrica e o do Petróleo, p:x exemplo, sejam tino. A911i bouve apenas a e!oqllente discriminação do Estado do
n:eolhidoS' no local de destino. Dia no !ocal de origem. discrepân· Panná em favor do Eslado de São Panlo. Cooforme estndos da
Se=taria da F=da. o Par.má vem peldendo oea:a de 10% de
cia absoluta CO!I1 asi::.temática tribulárla nacionaL -No entanto. os acenos do Govemo com uma próXima refor- sua receita total do ICMS com- esse sistema arbittirio e absolutama. tdbutúia uos fiZCDlDl sobtestar o inicio do debate e a a~ mente injustiftcável nO quadro desse imposto.
Com os combustíveis. o que se vem verificando 6 a sonegaaação de emendas. Agora que o Lider do PSDB. Senador Geraldo
Melo. apmseuta uma emenda nesse sentido. temos. concretamente. ção do imposto n a s - " ' ' inte=taduais, porquanto as empre.a sensaç:io de que a reforma tributária do Govemo está num puto sas passamn a considetar in6cuas todas as operações dessa
demorado, dificil: encontra-se D1lDl processo de lento ''nhémnhém- n.awreza e Dlio somente aquelas com contribuintes. a que era a ranhém". e a iniciativa da reforma tributária. necessária aos Estados. tio do dispositivo. Assim. não se paga o ICMS quando há venda
direta de combustíveis da. ~ pua o COilSiliD.idor loca'irado
deve ser tomada.
_
Subscrevi a Emenda Constitucional, dé autoria do Senador em outro Estado. Os jornais noticiam que a evasão já atinge bilhõGeraldo Melo. Qnero aproveitar a oportunidade pua aduzir alguns es de reais, prcjldicando todos os Estados.
Portanto. ou se ~ o sistema do destino pam todas as
argumentos à sua justificação:
O dispositivo que se pm.ende teVogar. que-é a alínea b. do mercadorias, OJ se testabeloce o sistema da origem. cm que apenas
inciso X. do par.lgruo 2". do art. !55. da Constituição Fedem!. diz relativamente aos Estados do Norte e Nordeste do Brasil parte do
que o ICMS não incide "sobre operações que destiDem a outros produto da an=dação fica com o Estado de destino.
Pela experiência que o Btasil já tem com esse sistema- são
Estados peuóleo. inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e
27 anos de prá.lica.- penso ser ptcferivel ficar com a lese já provagasosos dele derivados, e energia elétrica."
Pela sistemática do imposto estadual, desde a sua imrodu- da do que se tentar inovar mma questão tio delicada. como essa
ção no Brnsü. por iniermédio da Eménda Constitnciooalo"l8. de da distribuição de renda etll%0 os cmes fedetados.
Minha inlenção inicial era promovCT uma emenda constitu·
!966. o !CM.- hoje ICMS - foi 10gído '"pelo principio de origem", isto é. o imposto pertence ao Estado que produz a mercado- cional; já que essa emenda foi promovida. pelo Senador Gemido
ria.. Poderia ter adotado o ''princjpio do destino". como ocorreu no Melo. vou solicitar à Mesa que encamiDhe esta justificativa à Coinício do fVA- Imposto sobre o Valor Agregado- no então Mer- missão de Constituição, Justiça e Cidadania para que seja enti'egue
ao Relator como sugestão, jmtamente com a emenda de autoria do
cado Conmm Europeu.
O referido princípio da "origem" foi mitigado em nosso referido Senador.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
País. com- a aâoção de alíquotas menoo=s nas operações intcresta-
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A solicitação de V. de 5.5 mil quilos de anoz porbecta=
Ex• setá atendida.
O setor agóc::o~- ~ _62% da riqueza gaúcha. e a agri·
Como hoje não tivemos Ordem do Dia. o RegimCnto Con- culnixa é ~sponsável por mais de 50% das exportações do Rio
signa que todos os Oiadores tenham 20 minutos pua. fazer uso da Grande do Sul. O setor: contn'buiu com 25% da ~ do
palavra.
ICMS.
Concedo a palavra à próxima oradora insciiti. Senadora
Sr. Ptesldente. Sts. Senad<ns, os Agriçui!OIOS mmprir.lm
Emília Femaudes.
sua t.axefa de produzir alimentos pam a Nação. Esü. em curso a
A SRA. EMíLIA FERNANDES (PTB-RS. Proouncia o maior cullieita do País nos últimos anos. no Rio Gt1lllde do Sol e
seguinte cüscursos. Sem revisão da Oiadota.) .:.: Sr. Presidente, S~ no BrasiL Entiâades representãtivas clã agricultura têm levado suas
e Sts. Senadores. ocupo a tribuna desta Casa. nesta tarde, para reivindicações: ao Presidente da Repúblic:a, MiDistros,--Presidenle
abordar um asSUDto que já tem sido tratado por muitos Senadoo:s e
do Banco O:m:mJ.;-do -Banco dÔ Bxãsil e outras entidades. Foram
que. certaiDCD.te, se configum. uma grande p:reocupaçio pua todos eocamiDhados vários documenlos, mas os produlores receberam
nós. Refiro-me à questão da agricultura neste País.
mais promessas do que resultados..
·
Nesse último fim de semana. mais ~samente no dia 18
Os Jroblemas que os pochn~ nos passamm e para os
de março, sábado possado, participei. no Estado do Rio Grnnde do quais podinlm que. juniOs, encontrnnos saldas &io, principalmenSuL da abeJtura ofiCial da colheila da safm de anoz/95, na Cidade te. o endividamento do p!:OibtorruraL o desc•so!l!e!!to en~ fDiliDdeCachoeiradoSui.queseenCODtraacercade200quil6mettosdc ciamenlO e preços __ - eoquanto os custos: da TR mais juros
Porto Alegre e que foi pioneira na. produçio de anoz no meu Esta- - chegaram a om::a de 45%. os. preços cresceram ~ de 10% -a
do. AbJalmente. Uruguaiam,. Municfpio da fronteira oeste. mgião ausência de iearrsos e regras clams pM:Il a romercializaçio da sacie oode provenho, 6 o maior}XOdutorde mm DO Rio Grande do SUL
fra. a inexistência de uma polític& agácola neste País. um progmEstivemos naquela cidade junlameDle com várias autorida- ma para agriadtura.
des. entre elas o Socretário de Política Agriciõla do Mi:nisrério da
Al6m disso, as import.ações promovem uma concoc:€ncia
Agriculrun, Sr. Guilhe:r:me Leite Dias; o Govemái:lor do Estado, desleal. os produtos vêm com $llbsídio de origem,. quem importa
Sr. Antônio Britto; o Secretário da Agriculbna do meu Estado. Sr. tem prazos dilatados para pagamento, os fiwmciamenros externos
César Schinner; Deputados Federai.s e Estaduais. Várias lideranças tSm taxas ruluzidas e ainda existe o problema da. taxa cambiaL
de entidades ligadas ao seta:, JXOdutoms. ~ de iJnime..
Até citaríamos, como exemplo. que o_ Govemo importou arros MunicípioS do Estado do Rio Gtande do SuL homens e mulbe- roz por CR$22.,00 e leiloa o produto a CR$11.00, ou seja, com
res do campo retiiÚr.m>-se ~ naquela cidade, para discutir a
subsídio de 100%. O milho norte-americallo é importadO a USSSS
questão da agrirultu~ os seus problemas, as suas expcctaLívas e a saca. enquanto que o preço mínimo para o produto Dacional foi
apresentaDdo sugestões.
ftxado em CR$6.32 a saca.
A atividade OCQII'eU exatamentc no meio de uma plantaçio
Srs. Senadores, o Rio Grande do Sul está-se mobilizando
de arroz. onde pudemos sentir palpitando muito forte o sentimento
para mostrar toda a indignação com o descaso das autoridades
do homem e da mulhOJ <fie trabalham no campo e que, portanto, ~do quadro dramático em que se eilCOillr.l a maioria dos protêm uma parcela significativa no ctesenvolvimenro do uosso Esta- dutorcs rur.ús. N"ao dá para produzir comida com os custos imandoedonossoPaís.
ceiros atuais. Vender o produto colhido aos preços de boje é
Sentimos a preocupação e a. indignação dos produkms: do agravu.ainda mais a situação de eõdividamento dos produt.cas.
Estado do Rio Grande do Sul expressas inclusive I10S dizeres das
Os ~ começaram no dia 15 de muço. em oito Esta.faix.as exposlaS naquele pavilhio,. onde, após essa visita à fazenda dos do Brasil:: Rio Grande do SuL Santa Catarina. Par.má, Sio
e o almoço de conft:llemW!ção, todos os presentes se reuniram Paulo. Minas Ger.ús, Mato Grosso, Mato Grosso do Sol e Goiás.
para debater o.assunto. Algumas faixas C<JDtinham, por exemplo,
No nosso Estado, as autoridades, os pn:fcitoo, os vereadores, os
estes dizeres: "Dr. Britto, avise Brasília que o RiO Grande não está
produtores, principalmente os !""feitos da liQateira oeste, eslio
em liquidação.'~ ''Sr. Ministro: A J*Oduçãc> .,...,""'. A pop1la- engajados nesta luta. em defesa da agricultuD, pois tal crise esá
ç3o passa fome. O agricultor está mais pobre. E quem luaa com afetando seosivelmente o comércio c as administrações públicas.
isso?"; "Altos tributos: Tempero muiiD forte na panela do consuO Grilo do Campo vai CDVolvec o Rio GraDdc do SuL pois o
midor.''; ':A obrigação do agriçultor é J*Oduzir, a do Govemo, ga- &tido depende do setor agdoola para sol=vi.ver. Os lj!ricubores
r.mtir Preços justos."; "Alimento abtmdanle, esta é nossa _mela." deixarão a lavoura. agora, par.t gritar, uas mas das cidades que esEsses eram alguns dos ~ que pUdemos identificãr nas faixas tão sendo vítimas de uma insuportf.vel taxa de juros, de falta de
que estavam colocadas no local de debates.
verbas para a comerx:ialiução da safra e que bá uma concotrêocia
A respeito do Rio Grnnde do Sul e inclusive da propria Re- desleal com os J*Odutos estrnngeiros.
..
gião Centro-Sul. temos a dizer que a safra da Região Centro-Sul
- Alguns até crit1cãin -as atitudes tomadas pelos -agricuitoms
passou de 61 milhões de toneladas parn. 65.5 milhões, 8,8% de aude sair .às ruas: nós colocamos que. desde que seja um movimento
menta de produtividade sem aumento da Ú'ea planr.ada. Vejam o
ordeiro, é uma maneira
alertar todã. a NaÇão e os seus goveresforço dos produtcns. Eles conseguiram maior produtividade nantes. Mais triste do que sair às. ruas para fazer os seus protestos
com menos mcursos. pois na safm 93/94 obtiveram RS 4 bilhões, e será o dia em que o homem do campo vier para. a. cidade engrossar
o colocado 1 disposição etif94'9S foi da ordem de RS 3,7 bilhões. o cinturão de mi~ria. que realmente poderia ser o grande cintudo
O aumento da produtividade não tepiCSCil1CU ganho pam o agriaJJtor.
verde de esperança para esre País.
Por exemplo, DO milho, houve um ganbo de 12%, mas o
O Sr. Osb:uar Dias- Senadota. Emília Femandcs, V. Ex•
preço para o produto caiu 21%. o volume" de Produçio. somado - me concede um aj;az!e?
aos estoques do Governo- oito milhões de toneladas-. gar.mte o
A SRA.. EMÍLIA FERNANDES -- Ouço com prazer V.
abastecimeDto do meroado iDtemo sem Flt!C'tSsidade de importações.
Ex•, nobre Senador Osmar Dias.
·
No caso do anoz. no Rio Gr.mde do Sul. foram cultivados
O Sr. Osmar Dias-QuerocumprimeotarV.Ex•.professo958 mil bectates. A produção deverá atingir 4,8 milhões de tQnelam que é, por se pmx:upar com este impcrtantc assunto, que é a
das,. segundo levantamento do IBGE. A produtividade estimáda é
agriruhura. a produção primária do nosso País. Acompanhei a mo-
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bilização dos produtotes IUI2is de oito Estados, assim como, em pendência alimentar do exlerior e, conseqüentemente, o aumento
Bmsilia., as gestões das lideranças de todos os Estados_ para con- ainda maior da fome entre os brasileiros.
vencer o Governo de que a situação que está sendo informada ao
Entre as propostas que os agricultores levantam e estão
Presidente da República é muito diferente daquela que ocone boje apresenlando às autoridades competentes. está a eliroinação ime·
na agricultura brasileira. Quero acrescentar bem rapidameDJ.c ao diata da 1R. rctroativa a IS~ de jJiho de 1994, com a busca de soluções. juntameot.c com. as entidades do setor, que não signifiquem
disam;o de v. Ex' alguns dados pam cumprir o prazo IOgimental
do meu aparte. A divida dos produtores de julho ati boje teve um • experiências que possam trazer ainda mais prcjuí:ms para o setor.
acréscimo de 45% na média. Enquanto isso. o piOÇO da soja está
As outras propostas são as seguintes: libetação imediata de
20% abaixo do que estava em julho. em reais: o pti:ÇO do milho? reansos parn. comercialização da produção e das últimas parcelas
21% abaixo do que estava em jllho; o pmço do feijão, 12%; o pre... dO cUSteio da safra de verão 94195; estabelecimento de um novo
ço do arroz. 8%; e o preço do algodio, 3%. Isso sigoifica que ne~ sistema de gerenclamento dos estoques e agilização do credencianbum produto sequer da cesta básica ou qualquer outro produto. menta e reaedeociamento das unidades armazenadoras~ revisão
até de expor1ação. está. teD.do seu preço COir:igido, mesmo acompa- imediata das aliquotas do imposto de importação dos produ<os
Dhando a. in.Dação. Como nos financiamentos agdcolas incide a agrícolas, com salvaguardas de confonnidade com a Lei Agrícola.
iR vemos mais uma vez: os produtores indo pua o caminho da in- que protejam o produtor nacional da concorrência desleal; cumprisolvência. c o quadro é de calamidade. Aquele quadro descrito mC1110 imediato das resoluções da Comissão Parlamentar de Endiaqui pelo Scoador Antooio Carlos Magalhães a respeito dos pro- vidamento Agricola; estabelecimento de mecanismos de
durores de cacau reprisa o quadro em que vivem os produtores de compensação para eviw que a defasagem cambial onere o setor
todas essas culturas. enfim. da agricultura. em geral. Esse alerta agropecuário e agroiDdustria.l;. solução para as dívidas bancárias e
que fiz aqui na semana po.s51lda e que V. Ex• repete boje é muito bl>eração de cr6dito de eUJCigência.
Sr. ~sidente, Stl e Srs. Senadores. acreditamos que o atual
importante. porque se este País não encootrar o camiDho de apoio
i. agricultura neste instante, na safra que vem. pagaremos com a te· Govemo deseje acertar, :realizar uma política agrícola que estimule
duçio da produçio. A p1Óp<ia FAO =mcuda: no aoo 2000. este o produtcc.
Em diversas audiências que mam.ivemos com o Ministro da
Pais 1<>:11 "'e estat produziDdo 120 milhões de toneladas pam ali·
memar a sua população. Assim. teremos que aumentar em 30 mi- Agricultura, Sr. Andrade Vieira., pude cõnstata:r seu empenho em
lhões de hectares a nossa úea de cultivo ou em 60% a nossa encóntr:u' soluções adequadas para os diversos problemas da agriprodutividade. Nem um coisa nem outm. com a política em vigor e cultnra nacional. tanto no setor da produção. quanto na questão
as últimas medidas a:DllDciadas pelo Govemo. resolvem o proble- agrária.
ma. apenas o agravam; considero alguns desses problemas um verO próprio Secretário de Política Agricola do Ministério da.
dadeà:o deboche. QQ~. nesta semana ainda, comentá-las da Agricultura. o Sr. Guil.benne Leite Dias-.-vem ãmmciando-mcdidas
ttibuna. Muito obri!l;ldo a V. Ex'
~~
~
-para á setor. tals-oomo:-a liberaç3o de 400 nlilhões de dólares até o
A SRA. E!IÜLIA FERNANDES- Agradeço a V. Ex• o final de maio para a negociação da colheita~ a limitaçãó das imporaparte. Acresceu.raria apenas que 8. miDba obrigação de também ta#S de millio e de arroz, através do pagamcDto somente à vista e
defender a agiicultum liga-se ao fato de eu vir da região da campa- não mais com um ano de prazo. como viDba ~ndo; a regula·
nha c também porque boje o professor, o verdadeiro educador, mentação da capta.çio de IecuiSOS externos a juros de 18%; cnfun,
deve ser aquele que tem uma visão mais ampla de todos os proble- a ~ de um novo indexador T.JLP -Taxa de Juros de Longo
mas que'ifligem a sociedade como um todo.
l'razo.
Tais medidas. no entanto. estão Seiido visiã$-Corii desconO Govemo c todos os .sciOteS que defendem a política neohOeral pregam contra o subsidio. Os países ricoS. sCm exê:oção, fiança. particularmente a que trata da tomada de recursos no extecoosidcnm 1t agricultura um setor cstral6gico. sUbsidiam os seus rior, sujeita a taxJ1S _de juros iJ!temacionais. e novo indexador'. que
:produtos e produto= de fmma bastaote signiftcativa. O subsidio é não asscgur.o o f!Dl da dupla tribumção.
c:om:tO. é uma medida esttalégica de govcmo. de nação. do pouto
A sltuação é gn.ve. E os JX'Oduto!eS precisam ser ouvidos
de vista da segur.mça alimentar, de base pma o desenvolvimento para que se cncoo.ttem soluções defmitivas e eflCaZCS.
indwttiale da IIWIIltençio do nível de empiOgos.
O Senado também não faltou ao chamamento da sociedade
Amalmcnte. o que se-faz no Brasil é transferir r.:nda do se- btasileira. Tem-se manifestado. éstá atento e, iDclusive. tabelou os
torprodutivo,no caso da agrialltma. para o setor fmanoeiro e para juros em 12% ao anp, conforme prevê a Constituição. fazendo jusos intermediários. em preju!zo de quem peoduz.
tiça aos que produzem.
O Banoo do Btasil. responsável por 15% do fmanciameuiO
O PTB emende que a Agriculmra é prioritária em um país
agócola. diame" da inadimplêocia provocada pelos juros ex-i- como o" Brasil. com sua potencialidade e dimensão geográfica. O
vos, cone o risco de se transformar na maior imobiliária do mun- PTB defeode uma política nacional agricola peona.nente. com medo, dono de uma gigantesca sucata de máquinas e implem.entos tas. objetivos, programas. prioridades. calendários e diretrizes geagrlcolas. Os bancos privados, por soa vez. não financiam ou fi- - rais preestabelecidas.
nanciam muito pouco a produção agdcola. atendo-se a obter fartos
Por isso. quero resgatar. neste momento, deixando mgistralucros DO mett:ado financeiro.
do nos Anais desta Casa, o compromisso do nosso Pmsidente FerO Banco do Brasil não pode ter a visão de qtlete" o lucro a nando_ Henrique Cardoso, no que se refere à Agricultura. em seu
qualquer custo; deve. sim. voltar-se para o fmanciamento da pro- programa de governo'
dução. objctivo para o qual foi criado. Com a política de iniporta"O agricultor- brasileiro já provoo sua competência. Tem coção. o Govcmo está subsidiando os produtcxes dos países ricos. Ibido boas safras e conseguido crescer. mesmo com a inflação e as
que cootam com o torai apoio dos seus govcmos, ao contrário do dificuldades que estancaram o crescimento do r.:sto da economia.
que cstáaooote<:endo110 BI3sil.
Mas o nosso homem do- campo pode fazer muito
A continuidade dessa política. aliada à 1R c à falta de apoio
mais se o Governo ajldar. em vez de atrapalhar. Pode
oflcial está promovendo a concon€Dcia desleal, que pÕde levar o
garantir o abastecimento de 140 milhões de brasileiros
setor primário brasileiro à falência. gerando uma situação de de~
com comida farta e barata e ainda aumentar nossas ex·
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portaç0es. Pode ajudar a criar empregos. milhêle.<; de em~
pregos. na própria agriculrura e ~m atiVidades ligadas à
agricultura nao; ri.dade~
Tu(.}o lJ 4ue c:t! peUc é tranqüiliilade pata trabalhar
e prod~:zir. sem mudanças repentinas nas regns <f:a econonua. E juros bai.'I(OS, para que a Tenda do agncultor
não acahe quac:-e tod<t na mãO dos bancos e dos especuladores.
Isso o Plano Real já começou a gaiantir.
Vamos consolidar essa eslabilidadc e dar condições p.,ra que a agricultura c:m;ça ainda mais, junto com
[od.1. a et·onomia. Além de: juros e preços justos, o agricul!••r :"'"('C'"Íl'"\ c}~ 'l~"""•~·.~ns. estr.1das e agroindústrias

pai-a ~~,:·,~nr ;1, ._,, .. ["'
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ca que estamos vivendo. Por isso, é procedente a preo=upa.çio de
V. Ex•, que gostaria de respaldar e t:tazu a preocupação de Santa
Catarina em tomo desse tema tão extraordinário.
A SRA. EMiLIA FERNANDES - Agradeço a V. &• o
aparte que, cettamente, a.cteSCenta dados ao meu proounciamenro
e tenho certeza que o seu ccnção gaúcho CODbece muiro bem a
realidade de nosso Estado, assim como a do Estado que V. Ex•
hoje representa. Santa Catarina.
Concluo. Sr. Presidente, deixando uma mensagem do fundador do meu Partido, o maior estadista do B:rasil, que teve a visão
clara. sobm a im:p:mância da agriatlnna no Brasil, o Pmside!lle
Getúlio Vargas, que disse:
"O Poder Público -deve compenelrar-se de que é
seu dever elemenlar assistir às fontes de produção. Não
se pode baiatear a vida sem aumentar a produçio; não se
pode aumentar a produção sem aml"""' o produiDr.
Onde está o :interesse do produtor, está o intem;:se do

O,,~,;, I, Prer.i$3. de tiJaÍ$ inve~men•

to em pesquisa e assistenda técnica pata aumentar a pro.

dutividade das lavourns e dos rebanbos., inclusive dos
pequenos produtcm:s. Precisa de apoio pam i:Irigar a terra, o que multiplica a produção. o emprego e a renda do
campo.
Mãos ã obra. então. para fazer da agricultura com cré-ditos. prC'çO$ mínimõ§. -infra-estrun.ua. tecnologia ~ irrigação - a ,grande fonte dc-s recursos pata o desenv"lvimeoto rio Rrasil e ..., bem-estar do nosso povo."

Essas paJavtas V.Ex~ podem encontrar expostas na entrada
do Palácio do Governo do &tado do Rio Grande do Sul como
bande;rn de defesa e dO luta. pela produção e pela agricultura.
Muito obrigada.

Tenho <.:crtcza:, S1-s. Senc!dOI'CS, que nôs e o Rio Grande estamos atentos para que esse compromisso do Presidente Fernando

Sr. José Sarney, Presidente, deixo. a cadeira d4 presi-

Henrique possa urgentemente ser colocado em prática.
O Sr. Casildo Maldaner -V. Ex• me permite um aparte?
A SRA. EMÍLIA FERNANDES-Ouço COUlJXli"'TV. &•.
O Sr. Casildo Maldaner - Senadora Emília Fernandes,
gostei do que disse. e chamou-me bastanle a atenção ·a referência
que fez ao encontro havido no úl~ fim de se~ ~ não eSle?
equivocado, na cidade de Urugu~ onde bavm faiXas que diziam: ''Govemador Britto, avise Brasília, ou avise ao Presidente da
República que a agricultura do Rio "Grande do SuL ou o Rio Grãnde do SuL não está em liquidação". Eu acrescentaria a essas expressões, a essas faixas. o seguinte: Santa Calarina, da mesma
fotma. Diria que a agricultura catarineose também nio está em-liquidação. E a piOOCUpação aqui levantada "pelo Senador Osmar
Dias. que collhece o asSI.Into e dele tem CODbecimento, reflete o
que acontece nessa áiea no momento. O Secretário de Agricultura
do meu F..stado hcm corpo representantes dos diversos setores ligados à agropeco.Jãria e à agricultura estão vindo a BI'3!!õília porque
não agüentam mais. O discurso de V. Ex.1 expressa bem o problema. Ele apreende, preocupa a todos nós. principalmente quando
houve um chamamento- e há..uma legislação em vigor- no seolido de que se pode plantar porque serão carigidos pela 1R os custos e também o próprio prodÜto. o que hoje não vem. oconeodo.
Gosto de trazer como exemplo o milho. Se o milho hoje está pelo
preço mínimo batizado na base de 63, no mercado está em. tomo
de 4 reais o saco. E aí. Senadora, trago um exemplo: bá poucos
dias. em meu Estado, um desses pequenos produtores me dizia que
ntl<>. que noo; h'l.)':••nmQS_ no ca!e'Tlrl~· gre!.loriano, estamos na época d:t (")-··· . . ' · ,•,la.,,t,, .•·: :~:·,~o.l_.; l.á<) mui tu an mercado r:lr.l
<.:•.:!· i
. •· · , .. :.·.•m. l!ra dd..-., 111~ (li.~:ia. Seoa:dora- e já ~on
let isso na uu..í.t1:a ':iuinta-fena <u.JUl n0 Senado-. que foi ao mercado e constatou que para CODlpr:lr um ovo de páscas de 180 a 200
gramas - pasme, Senadora! - precisa ceder um saco de milho de
60kg. Disse-me mais: que, ao chegar Cm casa, abriu o ovo e verificou que o mesmo é oco por dentro. P.uece figurativo, mas é interessante, é veniade. "É preciso ceder um saco de milho de 60kg
mai:r. uma e:olinha do terreiro por dma". como dizem. para Ievar
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Durante o discurso da Sra. Emília Fernanda, o
dincia, que é ocupOiii(peltJ Sr. Anrônio Carlos Valadares, Suplente de Secretário.

o

SR. PRESIDENTE (AniO!lio Carlos Valadares)- Con·
ao nem Senador Osmar Dias. S. Ex• dispõe de 20

cedo a palavta

miDuros.

O SR. OSMAR DIAS (PP·PR. Pronuncia o seguinte dis·
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pmsidente. Sr's. e Srs. Senadores. deixo boje o assunto da agrirultum para tratar de outro que
considero de extiema importância. pela gravidade da situação que
me trouxe o Presidente da União dos Muwários de Umwu:ama, no
NotOCSte do Pazaná, que se encontra na galeria deste plenário.
Ttata-se.: e acrediro que os SIS. Sena.don!s lêm esse mesmo
problema em seus Estac:b: - de um grave problema que vivem os
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação. por imposições
que estio sendo feitas pela Caixa Econômica FederaL Entendo que
nós Senadores temos ~responsabilidade junto aos mumários do Sistema F"manceiro- de 'Habitação na solução desse problema. Caso
coolrárlo, moradores de casas com 7:1, 32 e 47 metros quadrados
passarão a ser despejados e viverão novamente o pesadelo de não
ter casa para abrigar suas famílias.
Lerei aqui o teor' da declaração que está sendo exigida pela
Cabca Econômica Federal e que faço em fonna de denúncia. Nos
próximos: dias, estarei com o Presidente da CaiXa Econômica Federal pua levar o protesto do Par.má e. com certeza. ~ todos
aqueles que entenderem a importância deste assunto.
Em 1991, quando era Presidente da República o Senhor
- Fernando CoUor de MeDo. houve inúmeras denÚDcia.s de que as
casas populares estavam sendo superfaturadas. Essas denúncias resultaram numa ação cível pública, de nl2 93.501.0001-0, que tramita boje na Justiça. pela qual. se comprovado o supexfaturamen_to,
seja feita a devolução desses valores supetfattuados aos nmtuários
do Sistema FinanceirO de Habitação.
Ocorre que a Caixa Econômíca Federal está exigindo dos
mutnários a assinatUra de uma declanção, que gostaria coaslasse
dos Anais. Farei a leitura da declaração do mumário Jorge Dias
Cardoso. de Umuarama, que me foi enviada:
'1:u. Jorge Dias Canlosv.

bra~ileiro,

portador da

1
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Cartciia de Identidade o' 667.116-PR, CPF
n'Ol3.S45.D79-91, solteiro, abaixo-assinado, livre de
coação tisica ou m0!3l, declaro para os fiDs de direito
que remmcio a todo e qualquer direito que em meu favor
possa eventualmente de=r do resultado do jllgamento da Ação Cível Pllblica o' 93.501.0001-0, cm ttimite
pcraute a Van de Justiça Federal de UIIIUll11lmll-PR.
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menlO. e que esses maJ.rsos todos visavam a viabilizar a Rede
OM. posteriormente Rede CNT. Essa mie, tanto ontem. quan!D
hoje. encontra-se :oa mão dos ex-articuladores da ''política fmanceira" do Govemo Collor de Mello; o seu tesoun:iro no Paraná.
hoje. segundo noticias de revistas nacionais. é o cootrolador da

Rede.

O SR. OSMAR DIAS- Agradeço o procioso aparte de V.
bem coohcce esse problema de Umuarama. Aqui neste
plenário, quero assumir um compromisso: vou à audiência com o
Presideâe da Caixa EconOmica. Federal e apoveitami para levar a
ele a c:6pia dessa dcclaraçio que está sendo exigida dos mulllirios.
Somente no Par.má sio 28 mil mulllários do Sistema F'mancoiro da
Habitação que se encontram nesta situação: a de pagar uma prestação que varia entro R$35,00 a R$150.00 nas suas casas, abrindo
mio dos seus direitos de reaver o supctfaturamento se quiserem
cooliD:tar morando nas casas que foram financiadas no Governo
Collo<.
Caso oão assinem, tcrio dif=ldadcs porque já está cm andamento um processo sobre a inacümpléD.cia dos mutuáriOs, o que
xesultará em coloc.i·los na ma onde, com certeza. vão também seguir o caminho triste de muitos daqueles que. em nosso Pais. não
CDCOPli3m condições dignas de sobrevivência. isto é, não têm moradia nem canida na mesa todos os dias.
Nesta. Casa. ainda mtro dia, oovi uma disaJssão sob~ areceiro da Habitação é um crime que deveria ter uma puniçio severa fOJDll. agrária. Ora, a ~rcxma agtária está ocorrendo às avessas em
uosso País. A mda do Ministro da Agricultuta de assentar 40 mil
do Poder Judiciário do nosso País.
famílias, este ano, ~ muito modesta se considerarmos. as que serão
O Sr. Roberto Rcquião- Pec:nite-me V. Ex• um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Antes de canceder o apotte ao Se- desassentadas. pois 40 mil oo mais produtoms rurais deixarão o
nador Roberto Requiio, quero dizer que tenho em miDhas mãos campo em virtude do descaso ou da esperteza de alguns integranum mlat6rio da FAO de 1992- e a FAO é umorgaoismo-in.tema- tes do Governo, que meniem ao País. quando declaram que a sicioml que não ment&- que xevela a gravidade do setor de mom- tuaçio da agriallt.ura nunca esteve tão boa. Aqueles que deixarem
día. em que o déficit já se aproxima. de dez milhões. Leio, pois, um o campo. com certeza engrossarão a fila do Sistema Finm<:eiro da
parágrafo do relatório da FAO que df. a dimensiio da gravidade Habilação.
' Al.é hoje. repito, segundo a FAO, apenas um terço das casas
dessa denúncia que uago hoje a pltlnário:
coostnlidas e fmanciadas pelo Sistema FmaDceiro de Habitação
''Apenas 10% dos m:::ursos mobilizados pelo Sis- foram ~tioadas a moradias de assalariados com- remuneração de
. .tema Fm.mceiro de Habitaçio foram destinados ao fi. até cinco salários: mínimos mensais.. Isto signir1ca que o dinheiro
nanciamcoto de habitações para faplilias de baixa renda. do FGTS. que· deveria estar fman.cíando ~ para trabalhadores
Das quase ciDco milhões de unidades cuja produção cu com :mnuneração menor do que cinco salários min.imos. eslá cm
aqt!isição foram patrocinadas pelo Sistema Fmanc::eiro verdade fm.anciando casas pa13. quem não precisa de fmanciamcnde Habilaçio. somente a tetça palie beneficiou familias to.
•
com IeDda de até cinco salários IDÍililll05".
~aqueles que. a1cança:ram. o ..onho da casa própria. que choAlém de todo esse desvio denunciado pela FAO o dosupcr- :raram diante de sua moradia no dia da inauguração. choram agora
faturamento denunciado pela ir:npmJsa em todo o País. a Caixa com o pesadelo de serem expulsos de suas casas e. inclusive, perEconômica. quer agora obrigar oS seus mutuários a assinar uma de- derão as prestações que paganm até o momento.
Irei à audiência. repito, com o Presidente da Caixa Econóclaração abrindo mão dos sçus direitos. que são 111.1ilo mais do que
legítimos. pmque é o direito de pesc:rvar a cua oode mot'& a sua mica Federal mas este assunto não pode ser tratado de fotma indifamília e pagar a prestação )Jsta; a prestaçio daquelas casas atinge vidual por um único Senador. pois atinge todos os Estados que
tiveram fmanciamento de casas próprias no governo "collorido".
atualmente RS!SO.OO.cootta um :salário mínimo de R$70,00.
Esta denúncia que faço é para solicitar aqui o apoio dos Se·
Há intp:)Sst'bilidade do pagamento porque houve um superfallltamenlO que a Justiça tem que aputar e. cooseqileoremeote, fa- nadmes do meu e de outros Estados. para que possamos resolver
zer com que esse dinheiro seja devolvido aos mutuários e não à esse problema que aflige milhares de fanúlias de trabalhadores
com emprego e até sem emprego em nosso País.
Caixa Econômica, que foi partícipe do supCifaturameoto.
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex• tem meu apoio.
Concedo o aparte a V. Ex•. Senador Roberto R~uião.
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado ao Líder do nosso
O Sr. Roberto Rcquião - Senador Osmar Dias. ouvindo a
exposição de V. Ex•. vieram-me à memória faros ampJamente di- Partido.
Meu caro Senador Bemaido CabraL se o salário miuimo
vulgados pela imprensa que estabeleciam uma ~lação dim.a entre
a corrupção da Caixa Econõmica no Programa de Habitação Popu- não pode ainda subir. segundo os argumentos apresentados pelos
lar do Paraná e a criação de uma ''rme collorida." de televisão na Ministros e pelo próprio Presidente da República, que. então. faépoca. a Rede OM. que se transformou depois na CNT. Essa cor- çam com que esse sallrio mínimo tenha mais valor de compra.
rupção jamais foi apurada em profundidade. Nós demoosbamos, a pois 150 reais na ~lação de uma casa de 27 a 32 metros: quadra·
partir de estudos de Jllanilha feitos por t&:nicos do Govemo do Pa- dos. é um verdadeirO assalto ao trabalhador brasileiro. que não ga~
raná. que não havia um superfaturamento, mas um hiperfatura- nha o suficiente para comprar a cesla básica.
Unmarama,l•demalÇOde 1995.''
Ota. aqui está escrl.to ''livre de coação fisica ou mor:al". Se
isto oão fcr coação, o que sei\\ cntlo coação da Caixa Eca!ômica
em relação aos mutuários do SFH?
Eles estio sendo obrigados a assinar esta declamçio. porque. se o resultado comprovar que houve superfaturamcnto. a Cai-xa Econômica ficuá com o ~~ desse supcrf•hmtmento~ que,
com certem, engordou a.inda mais os cofres de alguma eiDJRiteira
em Umuarama, como de muitas empreiteii&s qoe oeste País desviamn :reall'SO$ públiCO$ que poderiam estar finencitncJo a. agriculb.Jta e as obras sociais. Nesse sentido, o Senador Pedro Simon
traz à apreciação desta Caaa proposta de implanllção de uma CP!
para apuração da conupção nas empteiteiras.
0m. csoa declaração exigida pela Caixa Econômica Fc<letal
lrala-se,. em verdade, de uma associaçio à c:oaupçio das empreiteiras. da legalização da conupção das cmp~<ileiras. Rcubar rioos
evidentemente 6 érime, mas rwbar mutuários do Sistema Fman-

Ex•

~e

Março de 1995

. _ -· ANAIS DO SENADO FEDERAL

Calculei. ainda esses dias, o valor de uma cesta. básica cOm

16 produtos essenciais. O valor chegou a 85 n:ais; e. nesses 85, temos 25% de impostos que poderiam muito bem ser eliminados da
cesta básica. a ÍlDl de que pudéssemos oferecer a condição de uni
salário mín.imo COillpl3rUma cesta básica pua a família. Se o salário não dá para comprar a cesta básica. Como o trabalhador vai pagar a prestação majorada pelo superfatmamento e pela
malandrn.gem que foi implantada na construção das c::asas pop.~la
res em 1991? Casas populaies de péssima qualidade, diga-se de
passagem, em virtude do material utilizado em sua construção.
São casas de baixo valor e de al1a prestação para compensar o apetite e a ganância dos empteiteiros contratados e que, com certeza,'

dividiram o P:inbeiro umcadado no superfat.unmento com alguns
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o quadro se faz dramático em diversas comnnjdades· Tarauací. é a
principal viti!Da das enchentes. can c=a de quinhentas famllias
desabrigadas. O Pn:feito jádect<tou eslado de col•mid•de pública.
em meio l falta de afunentação. medicamentos. utms:flios dcmésti-coS, a.gasaibos e roupas pua os flagelados. Mas o Govemo do Esrado, at6 agora. não RCOI1heceu essa condiçio de aguda
emetgência. e sem o seu aval não teremos uma açlo das mpartições federais com aeflCAcia e ap!eSteudesejáveis.
Rio Branoo, a Capilal do Eslado, lliil:lb6n está a ter
diversos baUros em colapso. por causa das cheias. Im1mens casas
já eslio oobc:tus pelas águas e o número de desabrigados, boje. ~
estimado em trezentos. com tendência a cteSCer. 1 medida que
sobe tai!lb6m o nível do rio Acre.
Outros mmicipios impodames Jambo!m ie vêem ameaçados
pela força crescente das águas. cano Cruzeiro do Sul. Feijó, Sena
Madureila e Santa Rosa. que já têm algumas portes alagadas,=-

candidalos e que, depois. desfilamm durante a campanha eleitoral;
campanhas miliollárias que têm de ser combatidas neste Pais, também.
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex.. me petmite um aparte?
pectivamente, pelos rios Juruá. Envim, Iaco e Pums; um dmma
O SR. OSMAR DIAS - Com pm:er. <ODc:edo o aparte ao que se toma ainda mais ._broso quando lembramos que as popuLíder do nosso Partido.
lações ribeiri.nbas se com:tituem, na maior po.tte, de pessoas pobres
O Sr. Bentardo Cabral- Ainda há pouoo eu lhe dizia, Se- e humildes.
nador Osmar Dias, do meu apoio, que V. Ex•, por antecipaçi.o, já
As -CQ.uvas contimJam caindo em pm.ticamente todo o Estasabia que em seu; V. Exa que é, sem dúvida. mais uma gtala ~e do e as previsões da meteorologia iDdicam que esse quadro deverá
Iação deste Senado. Ouvimos a Senadora Emília. e agom V. &.1,
persistir por alguns dias. ainda. Ou seja. os rios já llallsbotdaDtes
ambos dirigindo seu.s discursos para os interesses da coletividade, deverão =ber mais uma gmnde massa dágua, subindo al~m dos
comprometidos com as aspirações~ Realmette esse salá- níveis excepcionais e agmvmdo uma situação que ji é dramijtica
rio mínimo diminuro é uma das coisas que mais
a cidadania
Não é bom de petder tempo nem se deter em questões medo brasileiro. Não só o Senado está de puabéns, mas também o uo=, de polltico paxtidária ou pessoal; é hora de nma aç1o mgenseu Estado por enviar pua cá um rCpresentante comprometido te, a partir das Prefeitums dos Municípios atingidos. acionmdo o
com a defesa do País. Meus parabé.Ds, Senador Osmar Dias!
Govemo do Eslado do Acre e o$ aganismos fedemis encan-egados
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado. Senador Bemar- do socorro ãs ~egiões atingidas por !ais calamidadeo on siluaçi!es
doCalnaL
de emergência.
Gostaria de tei aqui o apoiO:· não apenas dos Partidos do F:aço. desde Jogo, um veemente aPeJo ao Socretário EspeGoverrio a esta dcntíncia grave quê faço.
liinbém apoio dÕs cial de Políticas Regionais, Cícero de Lucena Ftlbo,. e aos demais
Partidos de Oposição. notadamentc o PT, que, com. certeza. deve zespbnsáveis pelas aç&s de defesa civil e salvação de populações
se preocupar também com os mutuários do BNH. porque não é vitimadas por problemas coletivos: tão logo o Governo do Estado
apenas fazendo discutsa pleiteando o aumento do salário mínimo do Acre oommique oficialmente que "' uata de situação calamitoque vamos resolver o problema dos tmbalbadcns desle País. O sa- sa. C<llii gmnde risco de agravamento e de ainda maiores pexdas
lário mínimO tem que comprar o essenCiaL A casa é essencial e o
eoonômicas e humanas. que sejam adotadas as providências cabísaJârio mínímo não paga a prestação. São viole e oito mil mutuá- veis para SOCOIIer aquelas cornmidades, que, aflitas, esperam atos
rios oo Par.má; esse número deve-se multiplicar pelo menos por imediat...os e eílCUeS por pule das a.utoridade:s..
quinze ou vinte em tódo o País. Vejam em que situaçãO esSas miE importante Cj!le .. frise, Sr. P=idenJe. s... e Srs. Senadolha.xes de pessoas ficarão se não tommnos uma providência!
res. que a ação do Govemo Federal devem englOOor a patticipaçio
Estoo marcando uma audiêacia can o Presidenle da Caixa de divetSOS ocganisuios, desde as autoridades sanitmas ~ Os resEconómica e gostaria de receber o apoio dos PartidÕs q.ie apóiam ponsáveis pela alimentação de vílimas dos flagelos climitiros,
o Governo, pxque essa é uma respoD:çãbiJ.iâãde do atual Govemo: com o uso de transportes capazes de fazer chegar essa ajlda aos
resolver esse problema; não Coagir, pata. saaamentar e legitimar -que dela necessitam
um alO desonesto adotado DO passado, Jll2S C()[IÍgÍ-Io e fazer justiEm o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.
ça aos mutuários que eStãO sendo sacrificados neste momento.
O SR. PRESIDENTE (An!ooio Carlos Valadares)- ConEia o que eu tiDha a dizer, Sr. Pn:sidentc. (Muito bem!)
cedo a palavra ao proximo orador iDscrito. nob!e Senador Casildo
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Volta- Maldaner. V. Ex• terá 20 miwtos para fazer o seu pronunciamcn.
se à lista de oradores.
to.
Concedo a palavra ao nobre Senador NaOOr Júnior.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB.SC. Pronuncia o
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC- Promlncia o se- seguinte disrurso. Sem revisão do cndor.)- Sr. Pmsidente. DObtes
guinte discurso. Sem ~viSão do orador.)- Sr. Presidente;~ e Srls e Sm. Senadores.tmgo nesta tarde um assunto que me pzeocuSrs. Senadores. as imensas difiCUldades que fazem a rotina -da vida pa e a ill11meras autoridades do meu Estado e entidades organizado povo acreano estão agravadas, sobremaneira, com as aUJais das, referente ao fechamento de div= ag€ncias do Banco do
cheias registradas em diversos rios do Estado. Vários municípios Btasil em alguns Municipios de Santa Catarina - aliás. nio só lá
atravessam dias de tragédia e desespero. à medida que as águas so- mas em todo o Brasil.
bem ou pennanecem em níveis elevados, tnmsbordando e alaganÉ baseado no que recebi de diversos Prefeitos. Municipais,
do as regiões ribeirioba.s em vastas extensões.
Câmam de Vem~.dores e entidades otganizad.as desses Mtmicipios.
Informações qUe recebo desde a última sexta-feira, através que elaboP::i um pronunciamento de oito páginas, analisando essa
de cidadãos acreanos-e Iliembros de entidades regionais, são"CCD- preocupação. Se é para fechar agências do Banco do Brasil. J:"Cifiunadas pelas autoridades com as quais coDSegui fazer contato. E samos primeiro pensar muito bem. Faço um alerta ao Govemo Fe-

cassa
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dera! pa:m ...alisar com carinho esse problema.
Fuudameoto neste promociamenlo esta preocupação: se
deixamK>o algum municlpioo sem uma agtocia do Banco do Brasil, ou de qualquer outro B&IlOO, isso é prejldicar os excluidos. colocando 1 margem do processo social boo parte do peosoas; t
mirar-Dles um direito que aiÓ o momeoto estio tendo. Antes de
fed!ar uma agência do nosso Banco do Brasil, ~ preciso fazer um

emendimcneo com outra que pc::GSS. ficar num determinado DDIDÍCÍpio.

É preciso que as autotidades do compo ocouômico analisem
axn mui1o carinho antes de detezmiDar o fechamento de qualquer
agencia, prirripalmenle aquelas. Jocalind•s em municipios menos
8<pliuhoodos.
.
Emm .. ~ que .., gostaria de traze<"" W'dc de
hoje ao Senado Fedeml. Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CA-

SIUJO MAUJANER EM SEU PRONUNCIAMENTO:
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENADOR CASILDO MAWANER
Sellboc l'!osideme, SoDhoms e SCI!botu Senadores, o Banco do Brasil 6. ou deveria ser, um serviço p:ostado pelo Estado ao
cidadio.
O Banco do-Bmil. cano qualquer serviço público, deve ler
no atrn<Ünvmto is~ da sociedade o seu t!nieo e dcoa·
cieiro escopo. Pua isso a sociedade mant&a. uma esttutum de tal
pcxte. A fina1jdade a que se destina o Banco do Brasil deve ser de
tal modo clara o de tal modo deliDida que, qualquer outro objdivo
que, per acuo, posa vir a lhe dificultar o sucesso, deve ser imediatamente eliminado, Todo o seu esforço deve =ar, portanto,
voltado pm o melhol'.serviço ao povo, em outras ~vras. tudo o
que o Banco do Bmsil faz deve ler em mente o atcDdimento is JJC.cessidacJes da oomznidede que o sustenta e que tem nele. cu deveria ter. a certeza de uma foote segam pa. fiDmciar seu aescinJento
Fom disso nio teria o mencr aeUido IDIIller-se um Çl1'llO
gigantesco, e cooseqüe;ntemcntc meroso, pua ser avalildo apeuas
pela maior ou menos qnrntidede de lucro, pelo maior ru meDOr'
volume de divídenda;. que teoha distril:uida. a seus aciooistas. O
gnmdc IICioaista. o aciooista majoritmo, o douo do Banco do Btasil é o povo l:asilciro. E o povo bnsileiro tem todo o cfireiro de espmr que o Banco do Brasil atenda iquilo que o povo brasileiro

doleospem.
· E podall!O, ob<igaçio do Banco do Brasil jauWs pozdcr de
vista o interesse e o atendimento is ncoessidades do povo. xô
doDo e propd.ctário. Nem mesmo qo:mdo o Juc:ro e a reDlabilidade
pretenderem tomar o lugar ~ fim dmadeiro da or&'nizaçiio. Por
mais mcional que possa porecer a suboo:dmaçio das atividados de
um bauco 1 lucmtividade, na verdade, se o Banco do Brasil se
preocupasse somemc em acmnular luaos ele seria apenas mais um
~ como ta.n1os outros existentes em. oosso Paf.s. Mas nlo '
pua ser mais uum baDco entm tantos ootros aislcntes no País que
o povo do Brasil o mazüm e susleDla hi taDto t=J:pO..
O lucro, no caso do Banco c:b Brasil. deve sei' um meio a
serviço de fins ~ pois em um Pafs de w:as designeldtdes
restringir-se b alividadcs que dio momo financeiro seda tmba-

lhar apeua:s com as parco1as IIWs ricas e 8<plinhoodas da sociedaca~ de garamir um bem ~ramo ao
investimento feito. Mas Dio 6 isso o qoe se precisa nem o que se
quer de um banco estataL Nesse c:aso. estariamos privilegia.Ddo
uma parte doscidadãosapute rica do povo,. sendo o Banootnamdo pelo povo inteiro.
_ ,
Estarlamos ~c:tuando ca:n a apropriação dos 1'COl1'SO$
ali colocados pela sociedade toda. para que se beneficiem deles

de. pois são as llnicas
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apenas alguns dos membros dessa mesma sociedade. os mais bem

situados e melhor favorecidos.
E isso. mais que antidem.OCl'itico, seria indecemte c d!!sonesto.
Desonesto. porque agrediria o princípio de eqilidade que
o trato do dinheiro públíco, al6m de ferir ftontalmenl"' ~ P~l'l
cipal das ~.1ip0!1S&bilidades do Estado, que é precisamente.. <':~1uela
que o obriga a defender os mais fmcos. os mais carente.'> e o<: ·.r;ds
necessitados, coo.tra a força. a opulência e a ganância dn-. n1:t1; fr.rtos.
lndeceDJc, porque momlmeme insustentável.
ID~ ainda por cima, pois nem mesmo a obrig:~çào. que
_ tEm as instituições do Estado, de :ll1lJ1C8. petdeiem de vista a contençio e a racirna}id'ede nas ap6.caç:õe$ dos recursos públicos pode
til= dacOIIt<DÇio de doaposas ou do =cimento da própria instituiçio um fim em si mesmo. O r~m de uma organização pública 6 a
de servir ao plbüco.. E o póblico, nesse caso, não é o mesmo que o
clieolo, como alguus parec:..m peosor. O público, nesse caso. é o
povo. E toda • sociod•de lxasiloira!
É préciso repetir. explicitar o óbvio, para que a nação possa
perceber o ~ com que os senhores gestores dos negócios
públicos bmsileiros, vulgmnonro coohocidos como A Equipe Econômica do Govemo. querem fazer ao propor aquilo que cb3J1la de
~e

enxugamoDIO do Banco do Brasil.
Em JlOtlle de uma pretensa mcicualidade e se submetendo a
crit6rios de mera Itlotabilidade. esses senh011:S se propõem a mandar fechar iDúmetas agências do Banco do Brasil em vá.J.ias comunidades brasilo!ras.
Aqui. mais uma vez. insisto e faço questão de reduzir o
princípio da rentabilidade a um nível scctmdário, ainda que isso
pança chocar e cootrariar a mentalidade Jn.gmalista que é um dos
maiores apanágios disto que se cbanlou de civilização ocidental.
Mesmo cm um baDco. se ~ um banco do Estado, a It:ntabilidade
devt ser, repito, apeoas meio pata se alcauçar o seu objetivo que é
o de oferecer ao povo. ou ao País, um melhor serviço.
A lucWividlde em um btDCO estatal não pode jamais ser
um fillíem. si mesma. Ela devett ser~ um meio que deve ser
buscado e perseguido, mas sempre com as vistas: voltadas para o
objetivo maior de servir l anmrriciade naciooal. E. ~':pitO ainda
uma vez, cada vez que a rentabilidade oo a lucrat:ividadc eDIIarem
em conflito
o m~Ihot' serviço ao }il:blico. não Eo serviço que
deve ser sac:rifiatdo mas o gaobo. oo o lucro que deverào ser dimi-

c:om

nuídos.

•

Por esse motivo é que nos choca ver com que tranqüilidade
se movimentam os novos dm:tores c:b Banco do·Brasil e da Caixa
Eooaamica ao defmir os chamados quesitos que deverão nC1.1car
ao fechamc:Dto de ag&c:ias do Banco do BtaSil em comunidades
pob'es. assim coosidcmdas aquelas onde as agências não aprt:Sentai:am lucro ascerylepre nos tr€s últimos exerclcios, ou não se encontram nas ditas áreas estmtégicas.- como as ãieas- de turismo.

Neste caso, invertem-se as prioridades: fecha-se o serviço ao povo
polque o lucro desejado Dio foi alcançado.
É uma evideDJc dema:lStraçio de que, p.a13 esses técn!cos o
Banco do Brasil é um banco como outro qualquer e, J"')r:.~nto,
existe somenle para dar lucro e Dio pua. servir. EvidentemeTite- o
povo é o gmnde ps:ejudicado. pois, 10 se ÍDverterml os objetivos,
com certeza o povo oiofoiapenasesquccido, como se se num lapso qualquer. Nesse caso existe uma deliberada iDr.ençã.o de sacrificar-se o interesse do JXWO aos ditames da lucratividade.
Talvez porque os balanços de um banco estatal jamais contabilizuam. como lucro a qualidade do serviço que prestou ao
povo e Dão apenas o dinheiro que ganhou ao vender dinheiro ao
povo.
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Existe. ainda, por t.-is de uma atitude desta natureza a conO SR. PRESIDENTE (AniOD:io Carlos Valadares) - De
vicçãodequcoBancodo Brasil é apenas mais um banco no Brasil acordo com o art. 210, 1. do Regimento Intemo. V. Ex• terá seu
e não o Banco do Povo do Btasil, que é o que todos queremos que disaJiso publicado oo Diário do Congresso e coostará dos Anais
ele jamais deixe de ser.
da Casa.
·
Como se o Banco do Brnsil fora um banco qualquer! •
O SR. PRESIDENTE (Antooio Carlos Valada=) - Há
E é como um banco qualquer que esses. senhores vtem o número regimental para a delibetação de requerimenr:os.
Banco do Brasil. pois se dispõem a fed:Jar apeias uas con:mnidadcs oude houver ouoros lxtncoo opemndo. Om, albn da óbvia iJra.
Votação do Requerimento n' 381, lido no Expedíenle. de
cionaJidado de se fecharem. por exemplo, todas as agEDCias do autoria do Senador Luc:ídio PorteUa.
Bmco do Brasil em Aoriao6polis, de vez que lá operam i.oúmeros
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma.Õecer senoutros lxtncoo, ..afuma-se a c:onvicção de que. para eles, o Bmco lados. (Pausa.)
do Btasil é apenas um banco como outro qualquer. pois pode ser
Aprovado.
satisfatoriai!lenle substituldo per um banco particular. po< exem·
Votação do Roquerimeuto n' 385, lido no Expedienle. de
pio, sem qualquer projuizo.
autoria do Senador Pedro PivL
Será esta. mais uma peça a serviço da campanha pela privatiDçio do Banco do Brasil?
Os Srs. Seo:adoms que o aprovam queiram permanecer seuNestas c:cns!denações. o que se toma evidente é que o servi- tados. (Pausa.)
ço ao pjblico Dio é levado em conta, nem mesmo asses:soriaJDen
Aprovado.
te, pois, qwmdo se deveria e - pellSIIldo em dotu todas as
FICIID coucedidas as li=ças solicitadas.
comullidades com uma agéucia. um posto de serviço. ou um simO SR. PRESIDENTE (AuloiiÍo Carlos Valada=)- Em
pies guichê do Banoo do BtasiL o que vemos é a imciimalidadc vctaçio o Requerimento n' 384, de autoria do Scuador Emmdes
de uma proposta de se f~al6 mesmo as agéncias e os po$fCS Amorim.
cxistenres.
Com base no art. 215 do Regimento lutemo. ouvido o douIsso equivale. a empolmccr o Banco do BasiL pois o que to Pleoário. o Senador que subscteve o p:esente requerimento pieitraz riqueza e enobrece o Baoco do BrasiL mais que os dividendos
teia licença do exetdcio do cargo de 4'1 Secretário da Mesa
que dislrihla ou deixe de distriblir. como aliis vai aconteCer ago- Di:retom do Senado Federal pelo prazo de sessenta dias. com vistas
m. é a qualidade dos serviços que pieSta. E esses serviços se ex- ao afastamento de eventuais eomtrmgimentos a proc:edimentos inptes.Sam. por exemplo. pela agilidade com que coloca nas mãos do
vestigatbriOs da uotida cria:ú.nis expedida pelo Presidente do Seprodutor rural os ~rsos que lhe possibilitem o plantio na 6poca. nado Federal ao Supremo Tribunal Fedetal. fÜnciameotada em.
adequada. a presteza com que dá suporte .financeiro ao pequeoo _ offcioo das Bancadas do PSDB e PT. a qual foi inicialmente autuaempn:sário oacional. ~ ~ com qu_e apóia_ C: _se~loca- 00 _da como Pctiçio ~ 985110 coma j:lstificativa do referido Senador'.
lado da indústtia. nacional na luta diária em busCa de m::IborqualiOs Sts. Seoadcns que o aprovam queiram pemmuecer sendade e maiores vantagens competitivas em um IllJJI1do cada dia ~· (Pausa.)
menor e mais exigente.
-· Aprovado.
O lucro do Banco do Brasil deveria C<Uabilizar a opoi1UIIi.
Fx:a CODCCdida a licença solicitada pelo Scmdor EmaDd<s
dadi: e a qualidade do apoio flll8liCCiro dado ou deixado de dar ao Amotim.
cnmen::ianft! brasileiro que Ibepossibjlife JmSta:rmelhores serviços
Õ SR. PRESIDENTE (Anla:tio Carlos Valadares)- O Se..
no País ou ito exterior.
Dhor Senador' Romero Jucá ~ à Mesa proposiçio OJ.ja ~A dü=nça que existe . - o bmoo do Blllsile os lxtncoo tação, de acado com o disposto no Ut. 23S. DI. a. 3, do
particu1a=. privados. é procisamellle o compromisso que tem o Rcgimonto Jl1lemo. deve leriofcio na Hora do Expedieuto.
1xtnoo do EstadO pam com o serviço ao Povc.
A proposição .m ammciada na próxima scssio.
E o mclhe< serviço que se pode prestar ao povo, agora, é o
O SR. ~ENTE (Alllooio Carlos Valadares)- Esgode se fecbamn agências ditas não tmt:áveis, mas o de coloc:ar..se, tada a lista de cr..dmcs.
em cada comunidade br.asileim. uma agência oo um posto do seu
Nada mais havendo a tratar, a PM:sidência vai encemtr os
Banco. do Bmsil. ou melhor. o banco do Povo do BrasiL
trabalbos, desigDaDdo pua a sessio Oldinária de aiDilllbi a seEra o que eu tinba a diZer, Senhor Presidenrc.
guiote

ORDEM DO DIA
1
REQUERIMENTO N° 186, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento n° 186, de
1995, do Senador Jader Barbalho, solicitando, nos termos
regimentais, seja convocado o Ministro de Estado das Minas
Enerl!ia. Dr. Raimundo \ kndes Brito. a tim de que, perante o
Plendrio. preste es~larecimcnto sobre estudos e pareceres que
embasarão a .:scolha do local que sediará as instalações da nova
retinària da Pc:trobrás.
.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

140

O SR. PRESIDENTE (Anlooio Carlos Valadai<s)- Está
~

• ....ao.

(Leva111a~.u

a .sessão às 16h48m.in..)

DICURSO DO SR. JOE:L DE HOILANDA,
PRONUNCIADO NA SESSÃO DO DIA 16103!95,
QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM JN.
CORREÇÕES NA ANTERIOR
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL.PE. Promncia o soguinlo clisc=o. Sem J:OVisio do orodor) - Sr. Presidente, Sr's o
Sm. Seoadoros. .egistto nesta tardo a t<alizaçio do um oveato da
maior opor!Wiidado e impoltincia. Refiro-me a semin'rio reali7Jl.
dQ no periodo do 13 a 16 do c:oaentc m& que mmiu os clirigODtcs
do 6rgios oficiais do turismo doa Estados do Nordeslo, repro- - . s da SUDENE. ~doa v'rios IIIIlDiclpios ,.,...
destinos, equipe t6c:Dica da EMBRATUR e coovidadoa especiais
que, <kmmtc o referido pedodo. discutiram as questi5es IIWs .elevmres sobre o problema do turismo em nosso Psfs.
Esta alia Casa uio podo deixar do IODW' coohecimeJllo do
que rcpesc::ntou esse seminário. no momento em que o Govemo
hdoDI """'"~"' • defiuir novas ações pca o fortolecimeniO do bl·
rismo no Pais como um todo e. especialm::n~ em telaçlo às: várias RegWes brasileúas.
O turi:mo J::l:!bndill 6 atnaJmente uma atividadc f'!!'Xl"&nica de
exlrema importincia; bosta dim'que hoje c=:a do 528 milhões do bl·

rislas "' dosiocam pca amas~ g<nDdo receàs pom os poises
~da- do 321 bilhões do d61mo. E= valer, Sr. Presi·
deole, ~ 8,5% do kll.l) do todas OS OXp<>laçÕO$ JDUDdiais.
Tom. pataDIO, um pcC<IIcia1 sii!I"'==. a dlamoda iDdástrla ..m
~a iDiiislria do b1rlsmo. E a~ Muadial do 'I\Jrls.
roo peve pca o auo 2010 a á'Pfiaçio dosoe cxxtingrntc do b1ristss
que buscam o lazer, que 00scam o doscmso em virias pulOS do l!llllldo.lsso significa dizer que dovQomai; <XIIIar DO &DO 2010 00111 mais
do um~ do viajantes "Sp"badoaFIOdo ommdo.
· E lamentáveL Sr. Prosidonte. SIS. Sona&:a.s, que um pois
cx:mo o Blasil. de djmensõcs caJ.tiDcnlais. um r-fs cOm tio grande
Jl<""D'ÕaJjdsde turistiea, com tanta div=idado do meio.ambioutc,
do cullma. de hist6ria, esre Pals porticipe com menos de I% do total dos flu&os intmw:i..WS de turismo. E= 6 um falo queJameo.
ramos. mas que devm:mos considerar eomo um desafio a ser
eufm1tado. o Bnsi1 uio podo <Xllli.ÍDII&r • ""' espoctador do feno.
m=ol desenvolvimento da illdósttia bD!stica DO umudo imciro. 0
BiliSil tem que accle:or as suas açõos no ..ulido do puticipor desse esfooço DIWidial pomo fmtalecimeniO do turismo.
Em IOdos os programas do Govemo FedoiSI, dos Estados e
dos Muniápios, sempre à prioridade pom o ttJrismo. mas.. I.am.emave!m::nte. há uma disdD:tia muito gtaDdc entre
~ilo que estA colocado DOI plauos de govemo e a realidade. É
preciso não somente dizer que o blrismo é priorit.Qio. mas a deflagração de ações CODC::retas que dem:m1:b:em que essa llividade me-

..,ret€ucia

ICCC os investimentos nacessários

ao seu desenvolvimento.
Volto a di= que o nosso Pals. pela div=idado do poisa·
gous, de climas, das belezas paisagísticos lio bem aceilas pelos blristas que nos visitam. .- par de sua diversidade cultural. das
manifestações folclóricas. tem todas as ca:Jdições para sair dessa
porticipaçio mfDima. de pouco menos do 1% do lOtai do flu&o de
turismo intemaciouaL
O Sr.Fn:Itas Neto-Permito-me V. Es•um aporre?

OSR.JOELDEHOILANDA-O:m...-.ouçov.Es•.
O Sr. Fn:Itas Neto -Senador 1ool de Hollauda. ti'"' wub6m. como V. Es•, a.OjlOitWiidadc do puticipor, bojo pela mauhi,
do CJ:Icnramenro dessa impottable reunião. promovida pela Fun-

daçJo

Março de 1995

cn om que. clunmte 3 dias. os dirigentes de órgios ofi.

cil:is de wrismo do Nordeste. ~tes d& SUDENE

e da
própria cn. discutiram os prOblemas do setor pam o desenvolvimento do turismo. espcciUmcute na nossa Região Nordeste.
Coroo Govemador do Plaui, trabalhamos pari passo com •
que vem desenvolvendo um grande trabalho para a implementação do turismo om ,.,... ..giio. Mas. como bem disse v. es•. e
cano também c::t:lepJ • esta cooclusio a mmiio dos dirigentes de
._.,as do tnrumo do Nonlesle. apesar do progi&1111l dos govor·
nos foderal e estaduals darun sempre prioridade a essa úea., falta
vootadc politica r-a x desenvolver tão importante atividadc.
capez de. aum cuno espeço de tempo. atn'elrl1:CUISOS e aumentar
a oferta de eiiJiftp na uossa ..giio. Nesse documeuiO que V.
Exa ora. apn::aa. h! ttttll ttne de reivindicações e de sugestões ao
Govemo FedoiSI e oca cb....oo 6rgios da .odnúnistmção pública
fedcml que pct:aSam tuhDeme set implementadas em benefício
do desenvolv~:meruo do tlmlmo no Bmsil e nas diversas regiões
vocacionada.s ~o ~to do setor. Muito obrigado.
O SR.JOEL DE HOUJ.NDA- Agradoço.uolxeSeuador
Freitas Neco, • potllez.a do ICU aparte. que. com 1r11ita alegria. io.caporo ao IDtl.l -~ ~ento.Recoobeçoem V. Ex.lo
estinnt!Jidor do ~U.o DO- Pt.mi e. de resto. no nosso Nordeste.

cn

Na~- f,'J1'111ll ~CC)IQO v.~ que possibilitaral:tl. junta.mecw cnm a SUDENE. a assinatuta de coutmtos com
o 8aDco Mu.od&a!. lX qau pmn.itimm o fiDmciamento do PRODETUR. um~ e-1.~tc iiripcxtãi:lte paia fct'tâlccer o
turi.-mo DO ~'11.1' ~ q.w' J.l "ml d.aDdo boas frutos, possibilitando o a:u1DC1Jl0 1;).1 (i...:~ dr a.msw para a nossa Regiio. gerando
e~gos. mau ~~.. r tB..lrDdo ma.is desenvolvimento.
O Sr. Ro&Md. c-u. Uma- Pemilie-me V. Exa um
apurtc:. oobn' !w.c.aJo.• J,.-I~X Holl&nda?
O SR. JOU 1>1 HOU..>.NDA- Ouço-<> com satisfação,
nobre Senadt'l( ~ LJI J-' ~lha. u.mbQn ex-Governador e particular
amigo. Rooaki.' t ... ~ .. l Jr.~o&.
O Sr. Jt~ t -tu Uma - Senador Joel de Holla.nda.
eu gOIW'l.l.. ~' as falaYTU do Senador" Fmitas Neto. de fclicita:r V. f..l:• prol., <'lf"&'""WWI ~to que faz a n:speito do
blri.smo ao Brual. ~ ~ 110 Nordeste. E lembrar. efctivamen-

te. das~ di•

~--

w.-._"'"""" •

_•nyrmeme com a SUDENE. pam

ir aJt
.._das negociações do PRODE11JR.
du:rm.e nws dr 118 . .-.. ü~ agora. com a aprovação do
Banco M.z:adW. a a~ .._. o::IJliatos. permitindo obas e
açõe5 que . .""•.., .~ ....., Kl Plbdeste. &se eocoaao hoje realizado cm 8r:asil.a. a• a ~de ex~ de Senadores. de peaxw; ~ com o turismo. ~ o
u:nqx
,.,..........., dr
~que se eogo.jam DeSta luta paill
d.ina:zniur o tunSD~"' 11' ~--~ Por esta mzão.. e de accrdo com a
palavra do S....OO. ..,._ ' - ' . cam quem tive de participar junta·
mcnl.e ca:n e&~ .a eW:aação do PRODE'IUR. E quero
b::anSIIWr a \'. Lx• a mmhl s.auctaçio pela posiçio que tem adcxado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Apdeço ao uolxe S..
nador Romido CUah.a Uma a rmeza do aparte com que me honrw
e cu gost.tri.a tambtm. por questão de justiça. salientar desta tribuna o empenho de S. E.s. 1 DO deseovolvimenlo do turismo oa Paraíba, &dotando no Eslado med>das que pud=m redundar num
substancial aumento do fluxo de turismo pam a pequenina Par.úba..
E foi. justamente o apoio de GoVemndotes como Rooaldo Cunha
Lima. Freitas Neto. ex..(i(wernador do Rio Grande do Norte. e o
ex..Govemadoc de Pemambuco. Joaquim Fr.mcisco, qut:: reunir.am
as condições políticas para a assinatura desse ÍllJIX)rtaD.te coo.Vênío
com o Banco Mundial possibilitando que 400 milhões de dóla.Ies
fossem. programados para investimento nessa área.

"*•
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Continuando, Sr. PresideJJte e Srs. Senadores, eu gostaria solidariedade ao esf~ que os Estados notdestinos eslãO realizande assinalar que a Fundaçio CI1, mcoohec:cndo a importância do na átu do turismo. E, pc:r isso mesmo, eu gostaria de cumpi.
do Poder Legislativo e das duas Casas do Coog=so. mmiu um con- mentá-lo c sau~.Jo pelo excelente liabalho que vem
jumO de reiv~ que fez queslio de ~IFP""""'!menfe aos desenvolvendo à frente da Scaetaria .Naciooal de Turismo. O mesSrs. Seoadores que ali cstivemm- os Seoadores Fcmmdo ilezeJra, mo acontecendo com o Dr. Carlos Soclr6, Dimor Exea1tivo da
que nio tem. medido esforços pam fazer cem que o tnrismo
José Agripino, o aador que fala e o SeDadcr Freitas Neto-. :mm t&coohecimeoto de que os._,..,.. do povo,....,. Casa, sabedo deixe de ser apenas uma atividade n:tórica pam se comtituir oa
dar uma contribuição muito impwtmte para- a definiçio de politicas gnmdc altemativa de desenvolvim.eDlO da aossa regiio oordestiua.
:rnci.onais e inovadoras na ámt do turismo. pu:a diligenciar junro a ócs~-. Sxs. Senodol<s, .... mmiio saá talvez um margãos como a INFRAERO, O DNER~ o próprio Ministério dos. T:nms-- co <h novo esforço que o DOSSO Pais esti realizaDdo oa átt.a do Dllismo.
· Por isso. pediria a V. Ex• que detemJinasse providências
r.o·l~-: o RNDF.S, o BaDco do Nordeste e a Caixa Ecoaamica. 'lUdo
i··-·,; .1>11c ,~-ohjetivo de superar outros estrangnlpmepros que boje afe- para que o documento da cn, contendo reivindicações aos vários
órgãos federais, fosse -=ilo nos Anais da Casa.
t ... ·1 a. ati..·i<..!ade turistica.do nosso País.
E cSsC documeilto, Sr. Piesidente. que tive a homa de receber
Apelo aos ncb= Senadom; no sentido de que todos proa><la •·.mdação c n - - pela sua impot!iocia. pelo seu alcmce, dssemos =sponder i. expoctaliva dos integrantes da cn Nor~que seja transcrito DOS Anais desta Casa. pua que tOOos os eomdeste. dando o nosso apoio pua que o turismo se fortaleça como
alividade ecoollmica iJnpo<tank. gerndora de divisas, de imposta;,
panhcir9s Seoacioles lO!Ilem coobecimeuto do seu c::omeúdo.
E um documento muito bem escrito, muito simples, mas de cm~go. sobretudo para & nossa sofrida ~gilo nordestina.

cn

Muito obrigado, Sr. Presidente.

que tem uma profundidade muito grande e que pode miundar em
dias melhores para a atividade lmistica da 110$$1. região.
Assinalo. Sr. PresideDte. que o Secretário Nacional do Turismo, Dr. Caio LWz de Carvalho. esteve ~ nesta ocasiio.
Ele, que é também Presidente da EMBRA1UR. bipotCIWU toda a

DOCUMEN/VS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR JOEL DE HOUANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Os dmgemes dos Orgãos Ofrcia1s ae Turismo aos Estados do Nordeste e
empresartos fundadores ou manteneaores da Fundação CTI - :\Je. reunidos em
sem~nãno no pel)odo de 13 a 1,6 de março de 1995. no salão de reumões do Hotel
Eron em Brasilia - DF. apresenram aos Partãmentares Integrantes oas bancadas dos
diversos Estados Nordestrnos no Congresso Nacional. as conctusões finais chegadas
ao térmrno do referido evento e consuQstanc:aaas no eJenC:Q__ ae constatações.
recomendacões e retvrndicações a seguir enumêradas. esperando que essa iniciativ.::~
amplie os c3na•s de comunrcação com os 18gítimos representantes do tJOVO e sejd o
_pa:!iSo inicial de um amplo processo da subsidio â ação partamenrar.:

PRIMEIRO: O turismo mundial constitui-se uma das principais àtividades econõmicas
a nível global. tendo apresentado nos fluxos ~ntemaoonats de passageiros entre os
diversOs paises em 1994, conforme dados tcmecrdos pela Orgaruzação Mundial de
Turismo. um movimento de chegadas de ~ da ordem de 528 rnifh6as de
pessoas e gerado uma receita pa.. as países destinatários desses fluxos em Uimo
de 321 biihiles de dólares, o que comtsponde a càrca de 8,5% da valar FOB de
Iodas as e>eportaçiles mundiais. sendo 8inda a a!Mdade msponsáwl pela geraçio de
rnR>r nr.im1110 de erJIPf1190S e a que apnosenta a mJJiar rapidez em ratOma aoc:ial A
mesma Organízação Mundial de Turismo .prevê para a ano 2010 a duplicação da
quantidade de viajantes pelo mundo, o que demonstra a enorme potencialidade da
alividade no contaxlo da IICI!lJ1llmia mlll!dial
SEGUNDO: A dimendo continental do Eirasil, com sua multiplicidade difllmnci- de

e realidades c:Uiiun.is car11cterizadoras de suas diversas ragi6es na
Unidade Nacional, constitui enorme polenciaiidadtt pano a ft>CP(oraçãa económica da
atividade turisticor no Pala. fato que aó Omidainente começa a ocorrer, rvcebendo
atuaimen:e, miii10S de 1 % de lodos as fluxos intemacionaia de viajantes ••
AJCW'SOS naturais

· TERCERO: A prioridade pano o astímulo ao desenvolvimento do turismo consta em
iodos os programas de g<Mima,. seja· fodemt seja dos diversos Estados do Pnfs.

.
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Observa-se no entnttanto uma · grande dificuldade de operacionalização da
iotenções declaradas a nivlll das decisões politicas necessánas a tomá-las malidade;
QUARTO: A dMttsidede das m-des naturais ., ~ do patrimõnio turistico
niiCional • fundamentais para a e>ep!Oraçio do turismo em quaJQullr "'giio do mundo •
olligll que a politica do gerimo flldentl para o setor consldert~ essa multiplic:id_,., de
"*ltlira a poder tirar o melhor prowtito na atração e c:anaJ~Ução dos fluxos turis!iC'ls
para • pelo l1lnitária nacianai.
QUINTO: O Notd•te Btui1eito possui recursos ,...,__ .,._cterizadoli pele
trapiclolidade de """ c:lfme, c:ut- regilo - . . . • de...-. de 8trativos próprios da
regi4u turisl!cas !Mia pracurada no mundo. A hM paa•abio natural. sing\Ur no
...._ H asiiWII& uma riquez8 cu1t1n1 diiCOiaente de própria famtllçlo de
nec:lonelldede e
por um fotte sincretismO ,.IIQIOIO. uma rica e vwiada
gaiRlnamie, um fotc:tono tlpicemente niiCionel, um ~ ele monumentos de rara
beleza e profundo slgnillcedo hllllóric:o, um variado erteaatWI<I e uma intra ellnltur.l
de ANiços apta e aetlafiiUr à expectati\IU do Por issO ...-.o •
lllqllaração do turismo no Nomeste antes de ser Vtsto come uma soluçio mgiom!l
d... ser entendido pelo Goftmo Federal como um t•tor ele desenvolvimento
";!cronal ~nsrtutrnoo·_~e a regrão em ç:-anae ::-::-~a::- :e- ~-~'a::::a cara o tunsmo

--lUdo

:-temacronar no Pars.
5iiXT0.

Q

d••enVCUVII"•ntd dCI

::.;~. ::::~~~f:t~nac

tUtl&mO u"'mer1t:1a '-'•'""•· e-•• .....•e"te ptovtCienclla.

c ~:;;it~ntt p;:;~ ;:;~v:::::~~~-::;~ ;;; :.::--:.:.:;,;;
as. necessrdades

J~

·a;ntêrtê é lâiêf

ao caaoão ~~\ra~..,?f> c:::::rresoondendo ao
aonmoramento aas conarções ae habstaOJiidace uroan.1 ·A s como 11mpeza pública.
segurança. sistema vtârio adeQuado e bem Slnai>Z.i!O~ .....t .... ol.ltt'as,
alêm de
proporoonar·lhes melhoria. de -condição econom'C3 c.,.. · ~o.o.a ampliação das
oportunidades .de ganho e ascensão soczal em tocos cs Sf"~""....,tos aa socedade ,
finalidade precipua a ser persegu1da pelas comumc.~~~., •+tas como destinos
turisticos.
•
::::rocuradas. atendem

SéTIMO:

Por todas essas razões

reivindiCA· se como c.ond~Ç.Jo necessária ao

crescimento do turismo no Nordeste do Bras~~ • ~mente ao
Desenvolvimento Naciànal:
A) Com mferência ao transporte .....,
- junto ao Departamento do Aen:Jl'laU1JC2 Cw• . OAC
• QU., na definição da malha aérlla nacional S"'a CleCie esoeo81 atanÇAo destinos
turísticos do Nordeste, aumentando-se o número de .00. .,.....,. ,... sues cidedas
de tonna a ligã·las de fonna mais conveniente cem os p. • :c w
tadoS emissores
da turistas nacionais e internacionais;
• Que suas capitais sejam consideradas ele~ a::amc ~ de entnlda do
turismo internacional e para elas sejam resiii'Wdos o pouso ..-..:r8l e a decclegem final
em território naciOnal dos vãos procedentes do ex~enar. ' c
•• ate Europa e

"*

Estados Unidos.
• Que haja mllior facilidade na conc:essio de autonz.ç~o de .00. - - durante
osperiodosdeattee~o

• Que haja mllior facilidade p - a concessio de ..,........., de , . . . fiatedoS
domésticos ou inlllmacianais que se dirijam ao NorCI-. lnduanle ,... e lllilfz:1lçio
de aviões de bllndeite estrangeire nos '~6os internos, pem1IIJCie n..... e
utilização da tripulaçio estrengejra responsável pelas •~

fi junto ao lNFRAERO
• Que seja priorizada a melhoria dos aeroportos do suas capitais, da forme a
equaliza-los nas condiç.!ies necessárias para mcaber võos.regularas intenaec:ionais. e
de seus demais destinos turisticos no sentido da permitir a operaçio doS võos
domésticos de maior porte
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BJ Com referência ao transporte rodoviario
junto ao DNER
- Que seja recuporada a malha rodoviária no sentido de ptDporcionar a , _ . das
condições de tráfego, estimulando o !utismo rodoviário.
- Que sejam Hexibilizadas as normas para concessão de linhas rodoviárias de forma
a penn1tir a melhoria e o barateamenlo dos serviços atraws da açio coucauaucial,
permitindo um maior ntlmero da alternativas nas ligaç6es com os centros tLristicoa

C) Com refeMncia ao lr3nsporte mentimo de passageiroa
junta ao Ministério dos Transportes

- Que seja ptm'"'ilicla a raalizaçia regular da cruzeiroS marilimol , . . a -*- as
~ partas do Paio, indllpandentemente da nacianafidade da bandeira das
navios utilizadas.
~J Com ·refe!'"encra aos unanc:amentcs cara 0 setor na Regrão
# jun [O ao t3NDES
:-ue s:]a ;;errmtroc ":" frnanc:amento =-:.s ::. . :ovétncs 2':.:.!aauars co montanté
·~ecessano

a cooertura aas contFacanrdas necessanã3 a caotac;.ão aos recursos ao

;:::RQDETUR
- Que SeJa permitido o firlanCia-mento ao setOr Pnvado oara implantação de
eaurpamentos voltados a ammaçào notuma. a exemczo ao que acontece para a
reg1ão Norte do País
- Que seja redUZido de RS 3.000.000.00
(três m1lhões de reais) para R$
1.000.000.00 (Hum milhão de reais) o piso para analise dos proJetas turísticos pelo
BND.ES, hoje da responsabüídade eles agentes repassadoras
- Que seja induida a possibilidade. no programa Nordeste Competitivo. do
financamento d8 intra estrutura nos pro,etos aq setor turístico pnva:do

11 junto ao B.N.B.
·
- Que seja agilizada o processo de aprovação dos pleitos de setor turístico relativos
aos recursos do PROATUR
- Que sejll ampliada, ainda neste exercício, a participação do setor turismo no
-orçamento do FNE de 5% p11n11 10%

*c.e.F.

11 junto
-Que seja ·consid11111do prioritário o financiamento aos municípios da inter6sse
!utiistico de obras de infraestrutura urbana

E) Com reftrincia à politica de promoçio turística

iunla :ii EMBRATUR
- Que seja definida uma politica promocional da Palo obje!Mindo resgatar sua
imagem no IIXIe<iar de fomla a fawreclr a a1Mdade turiatica em -CiidoS
Jrivjamenle definidos;
- Que isle esfOrço ptOmOCion8l. no que cfiZ respeito 80 Turilmo, o _._
epiaódico !' pulveriado. concenb aa tdo-ae noa rnerc:ados emissoru mM importa •~•

, . . as diwtau regK5es do Pala, pror110VW1C1c>P igudl*iai-dli, e no que (fi:<
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......-..indapandenta••ote da

rupeilu ao N~ com emplío pcticipaç:lo da

Março de 1995

cn - NE nu dlcio5a a -

açio pnxnoc:ioual global do Pais , sejml ~
_ , . , . federais em ~ as aç6as da mama naturaza. vollada pano os
ITIIIfCIIdoS nac:ionaJ ou rumac:ional, promoviclu regionalmllnte ......... da cn - NE.
em montante pato menos igual ao aportado pelo conjunto doS Eslodcll da Ragilo.
-Que

F} Com 18fer6ncjli à politica ele pmstltYIIÇio 111i11>ietU1
juniD aa~ do Meio ArnlliefiW e R - . - Hldricoa
- Que o Ecoturilmo seja conlidenldo c:om0 elemento de p.....veçlo, pele
datinaçio económica que piapon:ioua is nas pns_..adu • i moti 1 ;la p.,..
protaçio dos NanOI illlllni1 que aC11'1818, atraWs da COt1ICi*1cia _.,...,. do
methOr pnMiitO ec:onclmico da manutenç4o do ambiente s6bnl sua c1e11rUiç1o

turlltiCOS

juniD i EMBRATUR e demais Otgios do Govtmo F . - .
c:riaçlo da Cel*as de
E:c'llnc:ia T6cnlca em Tl.lllmo aptos ao delenllalvimenl de alltldUr de
pl..;timenlu, - - · daenwlvimtlnto cientifico, iroteu:trnbio com Cel*as
Nilc:ionaia e lnl8mllc:ionaia de mesma natureza • fomUiçio • qptl' ·ar•'Çin de mio

- Que lejam çoieda • atimuladu, • niwl regiOnal, •

deobta.
•-q

~.,)e a ,_::.::;

Cem rererér.c:a ao •..:::-r:amento Feoera1

:::~6 cara a contra
:.:3rtJCa :::e emorest1mcs 1ntemaocna1s cesnnacos a emoreenoJmentcs tunsncos

Sõ Oerm1tà aue naTcroctacãt:l no Urçamemo ;eaera1

- ·:iue- o Governo Feoera1 aroc:iue recursos no Orçamen[O FederaJ de 1996 para a
:.=ntraoaruda ce p~oJetos aorovaaos ::e interésse turistico em emprestlmos
r:temaC!cnaJs.

-

Ata da 22ll. Sessão, em 21 de março de 1995
. 1" Sessão Legislativa Ordinária, da 5()11 Legislatura
Prf!sidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela FilhQ e Lucidio Portel/a.

ÀS 14 HORAS E JO YJNUTOS, ACHAM·SE PRESENmS
OS SRS. SENADORES:
. . __
Adcmir Androde- Alllênio Maplhies- Alll&io Vallodares- Arlindo Porto- Benedita da Silva- Beoi Veras...:. Bemardo
Cabral- Carlos Be=ra- Carlos Pattoclnio- Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Couti!lhoJorge-Çunba Lima- Dm:y RibeiroEdisoo Lobio- Eduardo Supliey- Élcio Alvares- Emilia Femmdes - Epitácio Cafeteiia- Emandes Amorim- Esperidiio AminFemando Beum. - Flaviano Melo- F=Jmo Paeiza- fleiras
Neto - Getaldo Melo - Gerson Camala - Gilberto Miranoj; Gilvam Borges- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleio- IIris
Rezende - Jacler Baibalho - Jcffersoo Peres - Joio Fnuça Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josapbal Marinho - José
Agripino - José Alves - Jos6 Amlda - José Bianco - Jos6 Outia - José Fogaça - José Ignácio - José S1mcy - J\llio Campos
- Júnia Marise - Lauro CampoS - Leomar Quintmilha - Lúcidio Portela- Lúcio Alcantan.- Lúdi" Coelho- Luiz Alberto Marina Silva - Marluce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Jánior
- Ney Suassuua - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar

Diu- Pedro Piva- Pedro Simon- RamezTebet- Reuan Calheircs- Roberto Freire- Roberto Requiio- RomcroJuc.a- Romeu
Toma- Sebastião Rocl>a- Sérgio Machado- Teotônio VilelaValmirCampelo- VuOOilKieimlbing- WaldeekOmelas.
O SR. PRESIDENTE (Tcotonlo Vllela Filho)- A lista de
~ acusa o waqmecimento de 76 s~ Se:nadotes. Havendo
ilúmero IOgimeiUI. declaro aberta a sesslo.
Sob a~ de Deus, iniciemos nossos .._bolhos.
O Sr. 1'1 Secretmo. em cxereicio. Sr. Anlônio Carlos Valadares. proceder.~ à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEMDOSENHORPRESIDENTEDAREPÚBUCA
Sul>rMrendo à ddibooção do &nado F~l a
escolha de nome indio2do pam augo cujo proViml!nro
dep:n:k de sua prévia aquil:.u:ência:

Março de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

147

:MENSAGEM N° 90, DE 1995
(N° 309/95, NA ORIGEM)

Scnhoms Membros do Senado Federal,

De confonuidnde com o art. 84, inciso vn, da Constillliçlo Fedezal, e com o
disposto no ârt. 18, § 1• do Regulamento aprciv3do pelo Decn:to ri• 93.325, de 1• de outubro de

1986, e no art. 40, § 1•, do Anexo I ao Decreto n• 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto à
apMCiaçlo de Vossas Excel!ncias a escolba, que desejo fiiZI:r, do Senhor ITAMAR AUGUSTO
CAUTIERO FRANCO, piiill exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Replibllca
Portuguesa.
Os mmtos do Senhor ITAMAR AUGUSTO CAUTJERO FRANCO, que me
induzi%am a escolhê-lo piiill o desempenbo dessa elevaaa função, constam do anexo curriculum
vttlle.
•

--

Brasília. 21

de

março

de 1995.
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CURRICULUM VITAE

ITÃMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO
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DADOS PESSOAIS

Data de nascimento: .!8 de junho de 1930
Filiação: Augusto César .Sticblcr Fr:mco c ltália'Cautiero Franco
Emreniteiro Civil e Elerrmécnico. formado em 1954 oc1:1 Escoia de En!!enitaria da
Uriíverstdade Federal de Juiz de Fora. Minas Ger:us ·
·

VIDA PÚBLICA
Presidente do Diretório Acadêmico da Escola de En!!enitaria de Juiz de Fora.
1952 c 1953
.
Diretor da Divisão lnduslrial da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. 1962
Dire!Or do Depanamento de Água e Esgoto da Prefeitura Municioal de Juiz de
Fora. !963
.
.
\Ttee-Presidente da Associação Mineira de Municípios
Prefeito Municipal de Juiz de Fora por duas gestões: de 1967 a 1971. e de 1973 a
1974
.
Senador da República. elei!O em 1974
Senador da República. reeleito em 1982
Vic:e-Presidente da República. eleito em 1989 e empossado em 15 de mazço de

1990

.

Vice-Presideitte da República. no exercício c:lo cargo de Presidente da República.
a panir de z• de outubio de 1992
_
Presidente da República, de 29 de dezembro de 1992 a OI de janeiro de 1995.

ATUAÇÃOPARLAMENTAR
Presidente da Comissllo de Economia do Senado Federal
Presidente da Comissão de Finanças do Senado Federal
Membro das seguintes Comissões do Senado Federal: Educação e Cultura:
~ões Exteriores: Minas e Energia: Serviço Público: Munietpios e Disairo

Fedeia.l

Membro fundador do Movimen!O Democrático Brasileiro (MDB)
Vice-Lfder no Senado do Movimento Democrático Brasileiro (MDBl
Membro fundador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha
Terceiro-Secretário da Mesa Diretora do Senado Federal. 1981/82
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Presidente da Comissão Misla incumbida de e:o:ami= a emenda constitucional
instituindo eleiÇões direlaS para Presidente da Republica temenda "Dante de
Oliveira")
Membro do Parlamento Latino-Americano- 1987-1988
Constituinte de !988
(Dados complementares em anexo)

MISSÕES NO EXTERIOR
Integrante da Delel!:ação brasileira. como Obscrvaoor P:rrtamcmar. t Assembléia -

Gerãl das Nações G mdas - 1978 c 1984.

Observador do Grupo brasileiro il 65• Conferencia lmerp:u-iamcntar. Bonn. 1978.
Membro da Comissão de Parlamentares Brasllclttl< em ""'ta a usinas nucleares
francesas e alemãs. e à Agência Internacional de En~a Atóm1ca. 1979.
. · Membro da Deleeação de ParlamentareS bras• leiTO; cm 'mta il Arábia Saudita.
!981.
Delegado de Grupo brasileiro da União lntcfll:u- 1:u-ne nur cm vi sila à Bull!ária.
1981.
.
.
Integrante da Comissão Parlamentar brasile= cr.o '

'"ta ao Senado japonês. 1983.

Representanie Oficial do Governo brasileiro .1 cenmoru• de posse da Presidente
da República da Nicarâgua. Doutora v 10kt.t Bunos de Cbamorro.
Período: 24· a 27/04190.
~ntante OfiCial do Governo brasileiro ~ cerunonu de
da República
de
CoSia
Rica.
Doutot
fWaeJ
Período: I a 9/5/9(1

do Presidente
Angel
Calderon

po$5e

Representante Oficial do Governo brasileiro à cenmonu <lt' posse do Presidente
do "Peru. Doutor Alberto Fu·imori
~
Período: 26 a 30/07/90

m
da
Perí

ntan!e OfiCial do Governo brasileiro t cenmõna dt' posse do Presidente
ública da ColODibia. Doutor César Gavtra Trujtllo
: OS a 09/08190

=
da

Peri

tante Oficial do Governo brasileiro à =môrua de posse do Presidente
blica Dominicana. Doutor Joaquún Balaguer
15 a 17/08190

Representante Oficial do Governo brasileiro à cenmôrua de posse do Presidente

da "República da Guatemala. Doutor Jorge Antoruo Ella.s

Período: 12 a 15/01/91

Representante Oficial do Governo brasileiro à cerimônia· de posse do Presidente
da República do Haiti. Doutor Jean Bertrand Aristide
Período: 05 a 10/02/91
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Representante Oficial do Governo brasileiro à cerimônia de _posse do Presidente
da República de cabo Verde. Doutor Antonio Manuel Gomes Mascarenhas
Monteiro
Período: 20 a 25/03/91
Visita de trabalho aos Estados Unidos da América. Washineton e Nova York.
Período: 07 a 17/08191
Visita de trabalho à Estação Brasileira "Comandante Ferraz.. na Antánica
Período: 20 a 27/01192
·
. . III Reunião de Cúpula do Grupo de Consulta e Cooperação Sul-Sul !"Grupo dos
15). Dakar. Seneeal
Período: 21 a 13111192
VI Cúpula Presidencial do Mecanismo de Concertação e Consulta Política (Grupo
do Rio) Buenos Aires. Antentina
Período: OI e 02112192 Encontro Presidencial oor ocasião da III Reunião do Conseiho do Mercado
Comum 1MERCOSUD. Montevidéu. L'rueuai
Período: 27 e 28112/92
EncontrO com o Presidente aa Bolívia. üime Paz Zamora. C:Jchabamoa. Bolívia

17/02193

Visita
Oficiai
à
Período: 24 a 27/05/93
Visita
Oficial
à
Período: 27 a 29/05/93

República
República

tia

.-\!"gemina.
do

Uruguai;

Buenõs

Aires

:Wontevidéu

EncontrO Presidencial oor ocasião da IV Reunião do Conselho do Mercado
Comum 1MERCOSUD. Assunção. Paraguai
Período: O1107/93
Posse do Presidente cto Paraeual. Doutor Juan Carlos W asmosy. Assunçao·•
Paraeuai
-PeríÕdo: 14 e 15/11/93

vn Cúpula Presidencial do Mecanismo de Concertação e Consultll Política
(Gf11Po do Rio). Santiago do Chile
Períõdo: 15 e 16/10/93
Encontro Presidencial por ocasião da V Reunião do Conselho do Mercado
Comum (MERCOSUL). Colônia do Sacramento. Uruguai
Período: 17 e 18/01194
Encontro com o Presidente da Colômbia César Gavfria Trujillo ílnstalacão da
Comissão de
Vizinhança
Brasileiro-Colombiana.
Letícia.
CofOmbia
Período: 22101/94
Encontro com o Presidente da Ve!ICZUC!a..Rafael Caldera. La Gua!ra. Venezuela
Período: 03 e 04103/94
Posse do Presidente do Chile. Eduardo Frei Ruiz Tagle. Santiago do Chile
Período: I Oa 13/03/94
Encontro Presidencial f.or ocasião da VI Reunião do Conselho do Mercado
Comum.
(MERCOSUL • Buenos
.
. Aires. OS/11194
-
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CtlP.ula das Américas. Miami. E.U.A
Peiíodo: 09 a 1 V12/94
..
Visita de trabalho a Washington D. C. , E.U.A
Período: 12 a 14112/94

TRABALHOS PUBLICADOS
Primeiras Intervenções. 1975.

Arthur Bernardes. Centenário. 1975.
Homenagem a Juscelino Kubstichek de Oliveira. 1976.
Inquietações. 1976. ·
A Imprensa e o Parlamentar. 1979.
Denúncia Vazia. 1979.
Trabalho Parlamentar. Vol. I. 1979.
Tributo ao Liberal Pedro Alejxo. 1988.

O Negro no Brasil Atual. 1980.
Minas no Governo. 1980.
Desproclamação da República. 1981.
Saudação ao Presidente da República Federal da Alemanha. 1981.

Dívida Exlema e Soberania Nacional, 1983.
Trabalho Legi~: Eleições, 1984.
: Trabalho Parlamentar: VoL U, 1984.
A Atuaçlo do Congresso Nacional no Controle da Política Exlema Brasileira,
1986.
.

Conlprtm,üsso de um Democrata com o Povo Mineiro, 1986.
Eneotia ·Nuclear - Sua História, 1989 (Itamar Franco e Engenheira Edwiges
Cardõso).

PRINCIPAIS CONDECORAÇÕFS
Ordem Nacional do Mérito. Grlt-Cruz, 1993
Ordem da Inconfidência do Estado de Minas Gerais, Grande Colar da
Inconfidência, 1994
Ordem do Mérito Naval, Grlt-Cruz, 1991
Ordem do Mérito Militar, Grlt-Cruz, 1990
Ordem de Rio Branéo, Grã-Cruz, 1990
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.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grã-Cruz, 1990
.

Ordem do Mérito das Forças Annadas, Grã-Cruz, 1991
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Grão Colar, 1993 Ordem do Mérito Judiciáriq Militar, Grã-Cruz, 1993
Grande Colar Marechal Francisco Solano Lopez, Paraguai. 1994 ·

Ordem do Libertador San Martin, Grão-Cóiar;. Argentina, _1993.
Ordem do Mérito da Repl1blica Federal da Alemanha, 1982
Medalha da Repl1blica, Uruguai, 1993
Medalba 2 de julho (Prefeitura da Cidade de Sal.vador/BA, 1993

Medalha Machado de Assis (Academia Br.ísileira de Letras) 1993 ·
''.

. .

Ordem do Mérito Legislativo de Minas Gerais, 1983 ·
Comenda "Henrique Guilherme Halfeld" (Fundador
Fora/MG), 1984
-

ila cidade de

Juiz de

Gratidão Ouro do Escotismo

Cruz de São Jorge do Escotismo
Medáiha Mariano Procópio
Medalha Nacional dos Ex-Combatentes
Medalba Sobral Pinto

;L.:.:t. t ·.

SEARCH - QUERY 00001 ITAMAR W FRANCO
MSEN00011075 DOCUMENT=
IDENT
PART COM

2 OF

8

MSEN ITAMAR FRANCO
PMDB
MG
CARTEIRA 043
MANDATO 1975/1983
STATUS
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES PERMANENTES
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TEMPORARIAS

MEMBRO MSG/0010/75 M
MEMBRO MSG/0033/75 M
MEMBRO P~/0005/75 M

PRESID PEC/0001/75 M
MEMBRO PLN/0002/75 M
MEMBRO MSG/0045/75 M

~~NDATO

FINDO

RELATS MSG/0027/75 N
PRESID PLN/0004/75 M
MEMBRO MSG/0052/75 M

154

MEMBRO MSG/0058/75 M
MEMBRO MSG/0066/75 M
MEMBRO PLN/0011/75 M
MEMBRO PLN/0015/75 M
MEMBRO MSG/0083/75 M
MEMBRO PLN/0024/75 M
MEMBRO MSG/0105/75 M
MEMBRO PEC/0007/75.M
MEMBRO PEC/0020/75 M
MEMBRO MSG/0004/76. M
MEMBRO MSG/0020/76 M
PRESID ·MSG/0030/76 M
MEMBRO MSG/0040/76 M
PRESID MSG/0046/76 M
MEMBRO PLN/0008/76 M
MEMBRO MSG/0062/76 M
MEMBRO MSG/0080/76 M
MEMBRO PLN/0001/77 M
MEMBRO MSG/0014!77 M .
PRESID ~f!.lG/0024/77 }!
MEMBRO MSG/0039/77 M
MEMBRO MSG/0050/77 H
MEMBRO PLN/0011/77 M
MEMBRO MSG/0074/77 H
PRESID PLN/0018/77 M
MEMBRO PEÇ/0017/77 M
MEMBRO MSG/0114/77 M
MEMBRO MSG/0029/78 M
MEMBRO MSG/0046(78 M
MEMBRO CMO
78 M
MEMBRO MSG/0061/78 M
MEMBRO MSG/0069/78 M.
MEMBRO MSG/0074/78 M
PRESI~ PEC/0015/78 M
MEMBRO MSG/0080/78 M
MEMBRO MSG/0011/79 M
MEMBRO PEC/0002/79 M
PRES
MSG/0050/79 M
MEMBRO PEC/OQ24/79 M
MEMBRO MSG/0075/79 M
MEMBRO PEC/0039/79 M
MEMBRO MSG/0109/79 M
PRES
PEC/0001/80 M
PRES
PEC/0016/80 M
MEMBRO MSG/0041/80 M
PRES
MSG/0059/80 M
MEMBRO PEC/0058/80 M
MEMBRO PEC/0067/80 M
MEMBRO MSG/0101/80 M
MEMBRO PEC/0081/80 M
MEMBRO MSG/0131/80 M
MEMBRO PEC/0089/80 M
MEMBRO PEC/0015/81 M

Março de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MEMBRO
SUPLEN
MEMBRO
PRESID
MEMBRO
MEMBRO
PRESID
MEMBRO
MEMBRO
PRESID·
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
.PRESID
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO

PLN/0008/75
PLN/0010/75
PLN/0012/75
MSG/0079/75
PLN/0020/75
MSG/0095/75
PLN/0035/75
PEC/0008/75
PEC/0029/75
MSG/0009/76
MSG/0025/76
MSG/0033/76
MSG/0042/76
MSG/0052/76
PDL/0001/76
PDL/0002/76
MSG/0083/76
MSG/0008/77
PLN/0003/77

M
M
M

M
M
M

M

M
M
M
M
M

M
M
M
M

M
M

M

r~f!'!!"n

"~~rtn031

/"'!"'! !-!

t:rf"r~rn

''!~r..tn.n1-:

/ ... -

~

MEl·ID~0

Hr;c;coss_;_~-:-_

~

PRESID MSG/0065/77 M
MEMBRO MSG/0084/77 M
MEMBRO MSG/0103/77 M
MEMBRO PLN/0024/77 M
MEMBRO MSG/0022/78 M
MEMBRO MSG/0041/78 M
MEMBRO MSG/0052/78 M
MEMBRO PEC/0005/78 M
MEMBRO MSG/0065/78 M
MEMBRO MSG/0072/78 M
MEMBRO MSG/0076/78. M
PRESID RSF/0069/78 :
MEMBRO PEC/0018/78 M
MEMBRO.MSG/0014/79 M
MEMBRO PEC/0034/78 M
PRES
MSG/0054/79 M
MEMBRO MSG/0059/79 H
MEMBRO PDL/0005/79 H
MEMBRO PEC/0040/79 H
MEMBRO MSG/0110/79 M
MEMBRO MSG/0011/80 H
MEMBRO PEC/0019/80 M
MEMBRO PEC/0039/80 M
MEMBRO PEC/0051/80 M
MEMBRO PEC/0059/80 M
MEMBRO PDL/0005/79 M
MEMBRO PEC/0085/80 M
MEMBRO PEC/0087/80 M
MEMBRO P!C/0094/80 M
MEMBRO PEC/0098/80 M
MEMBRO MSG/0034/81 M

PRESID
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
PRESID
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
PRESID
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
'"'"M!!RO
""""!'IDRO

PLN/0009/75 M
MSG/0071/75 M
PLN/0013/75 M
PLN/0017/75 M
PLN/0022/75 M
PLN/0032/75 M
P.S/0018/75 E
PEC/0010/75 M
RSF/0048/76 I
MSG/0014/76 M
PEC/0002/76 M
PEC/0006/76 M
PLN/0005/76 M
PLN/0007/76 M
PEC/0024/76 M
PLN/0013/76 M.
MSG/0084/76 M.
MSG/0013/77 M.
MSG(0023/77 M.
MSG/0038/77 M.
PLN/0007/77 M.
~'.!:!'!BRO MSG/0060/77 M.
~RO CMO
77 M.
~RO MSG/0085/77 M.
~RO PLN/0023/77 M.
?RES!D PEC/0019/77 M.
~M!!RO MSG/0023/78 M.
MEMBRO MSG/0043/78 M.
~.EHBRO MSG/0054/78 M.
~.EHBRO MSG/0062/78 M.
~RO MSG/0066/78 M.
PRESID PEC/0012/78 M.
~RO PEC/0014/78 M.
~RO MSG/0079/78 M.
MEMBRO MSG/0006/79 M.
P~S
MSG/0015/79 M.
HZMBRO PDL/0001/79 M.
HZMBRO MSG/0056/79 M.
P~S
MSG/0073/79 M.
MEMBRO MSG/0092/79 M.
MEMBRO MSG/0105/79 M.
MEMBRO MSG/0103/79 M.
MEMBRO PEC/0013/80 M.
MEMBRO PEC/0026/80 M.
MZMBRO PEC/0043/80 M.
MEMBRO MSG/0080/80 M.
MEMBRO PEC/0065/80 M.
MEMBRO PEC/0072/80 M.
PRES
PEC/0086/80 M.
MEMBRO PEC/0092/80 M.
MEMBRO MSG/0133/80 M.
MEMBRO PEC/0007/81 M.
MEMBRO PEC/0005/81 M.
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MEMBRO MSG/0036/81 M MEMBRO PEC/0017/81 M MEMBRO MSG/0043/81 M.
MEMBRO MSG/0047/81 M MEMBRO MSG/0052/81 M MEMBRO PEC/0035/81 ~~.
MEMBRO MSG/0069/81 M MEMBRO MSG/0076/81 M MEMBRO MSG/0077/81 M.
MEMBRO PEC/0055/81 M MEMBRO PEC/0070/81 M MEMBRO PEC/0077/81 M.
"MEMBRO MSG/0112/81 M MEMBRO PEC/0083/81 M PRES
PEC/0008/82 M.
MEMBRO PLN/0003/82 M MEMBRO MSG/0014/82 M MEMBRO MSG/0024/82 M.
MEMBRO MSG/0028/82 M MEMBRO PLN/0005/82 M PRES
MSG/0033/82 M.
MEMBRO MSG/0034/82 M MEMBRO MSG/0040/82 M MEMBRO PEC/0024/82 M.
MEMBRO PLN/0009/82 M MEMBRO PLN/0012/82 M MEMBRO MSG/0034/82 M.
MEMBRO MSG/0034/82 M PRES
MSG/0060/82 M MEMBRO PEC/0034/82 M.
MEMBRO CMO
82 M MEMBRO PEC/0025/82 M MEMBRO PEC/0027/82 M.
MEMBRO PEC/0030/82 M ~RO PEC/0040/82 M MEMBRO MSG/0069/82 M.
MEMBRO PLN/0023/82 M MEMBRO PEC/0045/82 M MEMBRO·MSG/0088/82 M.
MEMBRO MSG/0118/82 M MEMBRO MSG/0121/82 M MEMBRO MSG/0123/82 M.
MEMBRO MSG/0127/82 M MEMBRO MSG/0121/82 M
MISSÕES
XXXXX MISSÕES EXTERNAS Xxxxx
DESIGNAÇÃO, EM 04 03 75, PARA REPRESENTAR O SENADO NOs FUNERAIS DO
EX-VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA P-EDRO ALEIXO.
.
..
.
DESIGNAÇÃO, EM 08 08 75, REPRESENTAR SF CICLO ESTUDO: ENERGIA ESCOLA
SUPERIOR· DE GUERRA NO RIO DE JANEIRO.
.
DESIGNAÇÃO, EM 10 04 75, PARA REPRESENTAR O SENADO NO SEMINARIO
SOBRE A CRISE ECONOMICA MUNDIAL V CONGRESSO SIDERURGIA RIO JANEIRO.
DESIGNAÇÃO, EM 25 06 79, REPRESENTAR SF REUNIÃO ESPECIAL
.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MG, COMEMORATIVA DENOMINAÇÃO PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA PLENARIO ASSEMBLEIA. DCN2
26 06 296-6.
· XXXXX MISSÕES NO EXTERIOR xxxxx·
DESIGNAÇÃO, EM 17 03 76, INTEGRAR DELEGAÇÃO BRASILEIRA 118
ASSEMBLEIA CONSELHO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, MEXI.CO, DE 19 A 24 04
(SUBSTITUIDO PELO SEN BENJAMIM FARAH)J
AUTORIZAÇÃO, EM 27 09 77, INTEGRAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR,.
DELEGAÇÃO BRASILEIRA "XXXII ASSEMBLEIA GERAL ONU.
.
DESICNP.c.n:o,

PAR~NTAR

E?1 05 O!J _78,

P?'T'!,, \'"""! _!D."\T"''f!:

O:JS~~_t.r!'.DO_R CRUPO

BRASI!.ETRO, P"R"''"rfr-'R- 65 êr"'!!FERf.NCIA UNIÃO
INTERPARLl\I!ENTAR, IJONN, DE 05 A 13 09 78.
.
AUTORIZAÇÃO, EM 20 11 78, INTEGRAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR,
DELEGAÇÃO BRASILEIRA ASSEMBLEIA GERAL ONU.
CONVIDADO EM ~5/08/77 PELO GOVERNO DOS EEUU PARA.VISITAR AQUELE
PAIS A PARTIR DE 01/09/77.
DESIGNAÇÃO, EM 16 11 81, PARA INTEGRAR DELEGAÇÃO DO GRUPO
BRASILEIRO. DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR, EM VISTA AO PARLAMENTO
BULGARIO, A PARTIR DE 08 DE NOVEMBRO. DCN2 17 11 6309.
DESIGNAÇÃO, EM 14 01 82, PARA REPRESENTAR O SF, QUE VISITARA A
ARABIA SAUDITA, A CONVITE DO GOVERNO DAQUELE PAIS. DCN2 15 01 0217
••****************** P A R E C E R E S *****~************
AT PARL
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1975 XXXXXXXXXX
14 04 CMIS CN PARECER 037 SOBRE MSG/0027/75. DCN 15 04 0619.
16"05 CRE SF PARECER ORAL SOBRE PDS/0006/75. DCN2 17 05 1872.
19 OS CSPC SF PARECER 100 SOBRE PLC/0001/75. DCN2 20 05 1927.
06 06 CRE SF PARECER 144 SOBRE PDS/0002/75. DCN2 07 06 2378.
20 06 CRE SF PARECER 176 SOBRE PDS/0005/75. DCN2 21 06 2798.
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09 CRE SF PARECER 378 'SOBRE PDS/0016(7S." DCN2 OS 09 4329.
09 CSPC SF PARECER ORAL SOBRE PLC/0061/7S. DCN2 OS 09 4325.
10 CMO CN PARECER 118 SOBRE PLN/0010/7S. DCNS 22 10 0078.
10 CRE SF PARECER S59 SOBRE PDS/0021(75. DCN2 2S 10 6040.
11 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0567/75. DCN2 29 ll 7588.
12 CSPC SF pARECER 780 SOBRE PLS/0033/73. DCN2 04 12 7847.
01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1976 XXXXXXXXXX
03 CSPC SF PARECER 005 SOBRE PLS/0102/7S. DCN2 lO 03 01S2.
04 CRE SF PARECER ORAL SOBRE PDS/0006/76. DCN2 10 04 1412.
04 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0136/76. DCN2 29 04 1842.
1~ 05 CSPC SF PARECER 325 SOBRE PLS/0181/75.
DCN2 15 05 2489.
14 05 CRE SF PARECER 329 SOBRE PDS/0013(76. DCN2 15 05 2491.
06 08 CEC SF PARECER 512 SOBRE PLC/0076/75. DCN2 07 08 4511.
25 08 CSPC SF PARECER 577 SOBRE PLC/0105/7S. DCN2 26 08 5093.
01 09 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0112/76.
08 09 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0413/76. DCN2 09 09 5579.
20 09 CRE SF PARECER 759 SOBRE PDS/0028/76. DCN2 21 09 6062.
21 09 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0484/76. DCN2 22 09 6199.
21 09 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0483/76. DCN2 22 09 6199.
20 10. CSPC SF PARECER 865 SOBRE PLS/0235/76. DCN2 21 lO 7034.
20 10 CRE SF PARECER 866 SOBRE PDS/0037/76. DCN2 21 10 7034.
03 12 CSPC SF PARECER 1025 SOBRE PLS/0237/75. DCN2 04 12 8134.
03 12 CSPC SF PARECER 1021 SOBRE PLS/0160/74. DCN2 04 12 8132.
03 12 CSPC SF PARECER 1030 SOBRE PLS/0147/76. DCN2 04 12 8138.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1977 XXXXXXX;tXX
15 03 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0046/77.
06 05 CRE SF PARECER 156 SOBRE PDS/0008/77. DCN2 07 OS 1444.
24 05 CRE SF ·PARECER SECRETO SOBRE MSF/0082/77.
30 06 ·CSPC SF-PARECER ORAL SOBRE PLC/0052/77. DCN2 01 07 3342.
30'08 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0176/77.
02 09 CSPC SF PARECER 596 SOBRE PLS{0213!75. DCN2 03 09 4341.
~6 10 CSPC SF PARECER 745 SOBRE PLC/0066/77.
DCN2 07 10 5427.
21 10 CRE SF PARECER 819 SOBRE PDS/0022/77. DCN2 22 10 5971.
24-11 CRE SF PARECER 1038 SOBRE PDS/0030/77. DCN2 25 11 7037.
28 11 CSPC SF PARECER 1243 SOBRE PLC/0128/77. DCN2 29 11 7200.
01 01 XXXX XX X~;tXX ATIVIDADES EM 1978 XXXXXXXXXX
14 0) CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/OOSS/78.
04 04 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE M_SF)'0065(78.
28 06 CRE ·sF PARECER 385 SOBRE PDS/0012/78. DCN2 29 06 3255.
29 08 CRE . SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0160/78.
18 10 DF
SF PARECER 686 SOBRE PLS/0248/78. DC2S 19 10 0011.
21 11 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0227/78.
01 01
XXXXXXXXXX AT-IVIDADES EM 1979 XXXXXXXXXX
17 08 CMIS CN PARECER 078 (DECLARAÇÃO DE VOTO). DCN 18 08 1588.
16 10 DF
SF PARECER SECRETO MSF /020·3/79.
25 lO DF
SF PARECER 797 SOBRE PLS/0234/79. DCN2 26 10 5329.
26 lO DF
SF PARECER 812 SOBRE PLS/0258/79. DCN2 27 lO 5466.
26 lO DF
SF PI'.P.ECEP. 813 ('!'JTO !:~~ SE!'.!I.?..".!JO). DCN2 27 1Ó "5478.
26 10 DF
SF PARECE:R 819 ( '!OT'J !::!·! SEI'!'-!'~'..DO) • DCN2 27 1 O S 488.
26 lO DF
SF PARECE:R 814 (VOTO EH SSPAR.'\DO). DCN2 27 10 5480.
26 10 DF
SF PARECER 815 (VOTO EM SEPARADO). DCN2 27 10 S482."
26 lO DF
SF PARECER 818 (VOTO EM SEPARADO). DCN2 27 10 S487.
07 11 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/02lS/79.
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SF PARECER 956 (VOTO EM SEPARADO).
DCN2 14 11 5902.
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1980 XXXXXXXXXX
CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0062/80.
DF
SF PARECER 711 (VOTO EM SEPARADO). DCN2 19 09 4691.
CR
SF PARECER 809 SOBRE PLC/0007/80. DCN2 08 10 5398.
CRE SF PARECER 964 SOBRE PDS/0012/79. DCN2 30 10 6125.
CRE SF PARECER 965 SOBRE PDS/0012/79. DCN2 30 10 6126.
DF
SF PARECER 983 SOBRE PLS/0210/80. DCN2 01 11 6244.
DF
SF PARECER 992 SOBRE PLS/0211/80. DCN2 01 11 6255.
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1981 XXXXXXXXXX
CDIR SF PARECER 142 SOBRE PRS/0094/80. DCN2 07 05 1526.
CRE SF PARECER 753 (VOTO EM SEPARADO). DCN2 26 09 4715.
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1982 XXXXXXXXXX
CRE SF PARECER 090 SOBRE PDS/0009/80. DCN2 01 04 0816.
CMIS CN PARECER ORAL SOBRE MSG/0034/82. DCN 16 06 1156.
********************
E M E N D A S
******************
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 197S xxXxxXXXXX
28 11 PLEN SF EMENDAS AO PLS/0170/75.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1976 XXXXXXXXXX
01 06 CMIS CN EMENDA PLN/0006/76. DCN 02 06 1419.
25 06 CMIS CN EMENDAS PLN/0008/76. DCN 26 06 2165.
06 lO PLEN SF EMENDA PLC/0063/76. DCN2 07 10 6606.
05 ll CMIS CN EMENDAS PLN/0013/76. DCN 09 11 2871.
01 12 CMIS CN EMENDAS PEC/0029/76. DCNS 05 12 0001.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1977 XXXXXXXXXX
18 05 PLEN SF EMENDA PLS/0266/76. DCN2 19 05 1859.
29 06 PLEN SF EMENDAS PLS/0085/77. DCN2 30 06 3260.
03 11 PLEN SF EMENDA·PLS/0135/77. DCN2 04 11 6348.·
01 01 XXXX x'x XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1978 XXXXXXXXXX
15 03 PLEN SF EMENDA PLC/0135/77. DCN2 16 03 0378.
16 03 CMIS CN EMENDA PLN/0001/78. DCN2 06 04 0881.
13 OS CMIS CN EMENDAS. PLN/0011/78. DCN 13 05 0861.
20 10 CCJ SF EMENDA PLC/0120/78. DC2S 21 10 0001.
31 10 ~IS CN EMENDAS PLN/0035/78. DCN 01 11 2091.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1979 XXXXXXXXXX
16 05 PLEN.SF EMENDA PLS/0092/79. DCN2 17 05 1832.
10 OS CMIS CN EMENDAS PLN/0014/79. DCNS 11 OS 0001.
06 09 CMIS CN EMENDAS PLN/0020/79. DCN 07 09 1852.
27 09 CMIS CN EMENDA PLN/0027/79. DCN 28 09 2165.
27 09 CMIS CN·EMENDAS PLN/0026/79. DCN 28 09 2119.
31 10 CMIS CN EMENDA PLN/0037 /79. DCNS 01 ll 0001.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1980 XXXXXXXXXX
25 06 CMIS CN EMENDAS PLN/0012/80. DCN 26 06 1589.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1981 XXXXXXXXXX
01 01
XXXXXXXXXX ATIV!DADES EM 1982 XXXXXXXXXX
02 04 CMIS CN EMENDAS PLN/0003/82. DCN 03 04 0391.
27 04 CMIS CN EMENDAS PLN/0003/82. DCN 28 04 0626.
********************P R O N U N C I A M E N T O S******************
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1975 XXXXXXXXXX
10 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 03 0262.
12 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 03 0311.
14 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 03 0339.
17 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 03 0409.
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18 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 19 03 0438.
21 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 Z2 03 OS48.
02 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 04 064S.
03 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 04 0724.
07 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 04 0819.
14 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 04 1066.
22 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 04 1280.
23 04 PLEt! SF PROtiTJt!C!~!fE!!TO. DCN:? ::? 1 ~·1 1332.
OS OS PLEN SF PRONUNCI/\!!ENTO.. DCN2 OG 05 1561.
06 OS PLEN SF PRONUNC!~J·lENTO. oCN:! 07 05 1608.
14 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 l5 05 1744.
21 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 22 OS 2002.
26 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 27 OS 2120.
28 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 OS 2208.
10 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 06 24S6.
13 06- ELEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 06 2608.
21 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO'. DCN2 24 06 287S.
24 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 2S. 06 2933.
26 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. OCN2.27 06 3071.
2.7 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO •. DCN2-28 06 3132.
28 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 06 3164.
07 08 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 08 08 1893.
13 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 19 08 37S6.
1S 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTo.; DCN2 16 O8 3 7 02 .
04 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2.05 09 4338.
OS 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO •. DCN2' 06 09 43S6.
09 '09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO: 'DCN2 ll 09 4S30.
10 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 09 4S26.
11 09 PLEM SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 12 09 4S7S.
24 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 2S 09 49S4.
07 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. -DCN2 08 10 S38S.
08 10 PLEN SF ~RONUNCIAMENTO. DCN2· 09 10 S422.
10 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2· 11 10 SS3S.
13 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO·. DCN2 .14 10 S602.
1S -10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16-10 5628.
20 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21. 10 584S.
24 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 10 6112.
29 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 10 6226.
12 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 11 6871.
13 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 11 6891.
14 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 1S 11 6976.
19 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 11 7170.
19 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 11 7164.
20 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 11 7199.
01 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 12 7663.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1976 XXXXXXXXXX
OS 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 03 0083.
10 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 03 018S.
26 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 27 03 08S1.
07 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 04 1368.
09 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 04 1483.
09 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 04 1480.
29.04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 04 1896.
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04 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 os os 2131.
DCN2 06 os 2179.
os os PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 12 os 2382.
11 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 14 os 2465.
13 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
17 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 1S os 2628.
DCN2 25 os 2868.
20 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 25 os 2861.
24 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
25 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 05 2S90.
DCN2 27 05 2971.
26 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 os 06 334S.
07 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
. 09 06 ·PLEN SF PRONUNCIAMENTO .
DCN2 10 06 3527.
DCN2 1S 06 3730.
14 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 16 06 3814.
15 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 16 06 3S06.
1S 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 19 06 3SS4.
1S 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 22 06 3957.
21 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 24 06 4063.
23 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2" 01 07 43S7.
30 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 07 os 4S41.
06 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 27 os 5147.
26 9S PLEN SF PRONUNCIAMENTO, PELA ORDEM.
26 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 OS 51SS.
l'r""N2 0_! Q9 5317.
31 OB PI.F.:N SF Pr.mrrmr.T.".!!EH'!'O.
03 09 PLEN SF PRONUt!Cil,t·!!':N'!'O.
Dr:-~!'~ o ! 09 5499.
03 09 PLEN SF PRONUNCT.".!·!l':NTO. DCN':! 04 09 5S14.
06 09 PLEN SF PRONUNCIJII!ENTO.
DCN2 07 09 S534.
lO 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 l l 09 56S7.
14 O!Í PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 15 09 5713.
1S 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. .OCN2 16 09 5S02.
16 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 17 09 ssss.
17 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 lS 09 6045.
20 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 21 09 6067.
'06 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 07 lO 65SS.
08 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 09 io 6719.
13 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTOS.
DCN2 14 10 6S82 E 6SS9.
14 10.PLEN SF PRONUNCIA}reNTO.
DCN2 15 ro 6916.
1S 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 16 10 6947.
19 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 20 10 7014.
20 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 21 10 7039.
22 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 23 10 70S3.
29 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 10 7300.
26 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 27 11 7751.
01 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 02 12 7969.
03 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 12 Sl40.
01 01 XXXX XX :lQCXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1977 xxxxxxxxxx
16 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 03 03S9.
21 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 03 0497.
20 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 04 1013.
22 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 23 04 1054.
26 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 04 1117.
27 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 2S 04 1136.
29 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 04 1234.
os OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO-. DCN2 06 05 1414.
13 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 os 2040.
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PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 os 1987.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 os 2037.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 os 2272.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 06 2313.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 06 2326.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 06 2338.
06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 06 2382.
06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 1S 06 27S7.
06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 06 2964.
06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 08 3443.
08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 08 3648.
08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 12 08 3748.
08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 08 40S7.
os 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 09 4382.
16 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 09 490S.
21 09 PLEN SF PRoNuNCIAMENTO. DCN2 22 09 4896.
23 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 09 5027.
28 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2· 29 09 S106.
30 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 10 S287.
03 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 OS 10 5365.
06 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 10 5445.
14 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 10 5715.
03 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 11 6364.
07 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 11 6519.
08 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 11 6458.
10 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 12 11 6634.
11 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 12 n 6621.
21 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. pCN2 22 11 6844.
23 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 11 6965.
25 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 26 11 7112.
28 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DGN2 29 11 7197.
29 11 PLEN SF PR9NUNCIAMENTO.
DCN2 30 11 7220.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1978 xxxxxxxxxx
.D9 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 10 03 0201.
13 03 rr.r::tr ~F PP.C'tTT_T!:'!C! ,:O~~!!t!TO .
::>cu~ 11 11-3 0::!89.
16 03 PLEN SF PRotl!Jt!C T! 1W.I1TO. DC!T::? :: 03 0432.
30 03 PLEN SF PRONUNCIA!mNTO. DCN':! :;::.. 03 0692.
05 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 04 0902.
12 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 04 1270.
13 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 14 04 1331.
13 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 04 1302.
17 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 04 1402.
19 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 04 1486.
05 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 05 1958.
08 os P~EN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 os 197S.
1S 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 05 2198.
24 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 25 os 2470.
26 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 :7 os 2S13.
29 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 os 2S2S.
31 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 06 2599.
06 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTOS. DCN2 07 06 2726 E 2734.
04 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO, DCN2 os 08 3S39.
08 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 08 3579.
20
23
30
31
31
31
01
14
21
30
08
11
2S

os
os
os
os
os
os
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08 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 lO 08 36S7.
lO 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 ll 08 3694.
14 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 lS 08 3738.
16 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 08 3800.
24 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 08 4095.
2S 08 PLEN SF- PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 08 4086.
22 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 09 47S2.
26 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 09 4803.
13 10· PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 10 S32l.
17 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 :18 lO S438.
22 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 ll SBSO.
23 ll PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 ll S918.
28 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 11 6018.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1979 XXXXXXXXXX
06 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2· 10 03 0174.
08 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 03 01Sl - REP DCN2 ll OS 1624
12 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 03 0195.
29 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 03 OS12.
30 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 03 OSSO.
02 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 04 OS80.
02 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 04 OS92.
03 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 04 0626.
04 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 OS 04 06S2.
06 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 04 073S.
24 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 2S 04 1129.
26 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2· -27 04 1214.
27 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO .. DCN2 28 04 1281.
14 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 05 1790.
21 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2'22 05 1955.
2j OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 OS 2036.
23 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 ~ 05 2029.
23 OS PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN .24 05 0937.
2S 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 05 2108 •.
29 05 PLEU SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 05 2159.
07 OõPLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 .08 06 2S;!9.
11 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 12 06 2610.
12 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 06 26.63.
1S 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 06 2734.
20 06 PLEN S~ PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 06 2839.
22 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 06 2945.
26 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 06 3015.
27 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 06 3106.
08 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 lO 08 3527.
13 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 08 3598.
21 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 08 3778.
06 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 09 4266.
10 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 09 4293.
l4 09 PLEN SF PRON'tJNC!ll~lENTC. DCN2 15 09 4527.
17 'og PLEN·SF PRONUNCIMlENTO. -DCN2 18 09 4547.
28 09 PLEN SF PRONUNCIMlENTO. DCN2 O~ 10 4885.
05 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 lO SOS1.
08 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 lO 5068.
18 lO PLEN SF PRON"-~C!AMENTO. DCN2 19 10 5299.
25 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 10 5345.
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26 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 lO 5503.
29 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 lO 5S28.
30 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 lO 5S90.
08 11 PLEN SF,PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 11 S8SO.
09 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 ll S84S.
28 ll PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 ll 6509.
30 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 12 6638.
04 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 OS 12 6791.
04 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 OS 12 6804.
01 01
_ XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1980 XXXXXXXXXX
lO 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 ll 03 020S.
11 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 03 0278.
13 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 03 04SS.
21 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 03 0487.
24 03 PLEN SF PRONUNCIMENTO. DCN2 2S 03 OS06.
25 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 03 OS,l.
27 03 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 28 03 0349.
09 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 04 0783.
14 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 04 097S.
16 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 04 0923.
2S 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTOS. DCN2 26 04 1178 E 1201.
30 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 OS 1302.
02 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 OS 1336.
07 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 OS 1426.
19 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 OS 1765.
22 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 05 1983.
23 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 05 1968.,
26 05 PLEN, SF,PRONONCIAMENTO. DCN2 27 05 2021.
12 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. ' DCN2 13 06 2587.
17 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 06 2731.
24 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 25 06 3045.
26 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 -27 06 3211.
27 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 06 3305
27 06.PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 08 3520.
2? 06 PLEN.SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 .06 3282.
12 ·o8 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 .08 3594.
13 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 08 3650.
21 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 08 3847.
26 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 08 3973.
29 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 08 4099.
01 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 09 4184.
OS 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 09 4302.
05 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 09 4279.
07 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 10 S408.
08 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 10 S438.
09 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 10 SS4S.
17 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 lO S830.
17 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 10 5833.
22 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 10 S985.
23 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 10 6036.
Z4 !O PLE!r SY !'RONUNCIAMENTO. DCN2 25 !D 6D6S.
27 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO.- DCN2 28 10 6103.
27 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 28 10 6113.
06 ll PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 11 6481.
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14 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. · DCN2 18 11 6830.
21 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 11 7035.
01 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. "oCN2 02 12 7_385.
03 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 12 7502.
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 19 81 xxxxxxxxxx
01 01
nr:N~ 11 03 0!73.
10 03 PLEN SF PRONU"t!CT!'.f.!F.N'l'G.
DCN:l 1ry 03 0357.
17 03 PLEN SF PRONU!lCI:'.!!El-!TO.
27 03 PLEN SF PRONUNCIAI!ENTO.
DCN2 28 03 0667.
30 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 04 0744.
01 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 04 0781.
03 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 04 o·4 0838.
08 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 04 0937.
09 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 04 0987.
22 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 04 1248.
23 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 04 1273.
DCN2 28 04 1334.
27 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
28 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 04 1370.
30 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 05 1448.
05 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 05 1513.
DCN2 12 05 1645.
11 05 PLEN SF PRONUNCIAr-lENTO.
li 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 12 05 1652.
DCN2 12 os 1641.
11 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
1S os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 05 1821.
20 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 05 1920.
21 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 05 1942.
25 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 05 2056.
08 ·os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 06 2456.
09 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO., DCN2 10 06 2496.
11 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 12 06 2622.
23 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 06 2S52.
24 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. -DCN2 25 06 2904.
2S 06 PLEN SF eRONUNCIAMENTO. DCN2- 26 06 2945.
13 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 1S 08 3621.
"n 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 1S os 36SO.
1S 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 19· os 3697.
24 Ó8 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 25- 08 3SS5.
2S 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 08 3S89.
16 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 09 4397.
18 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 19 09 4479.
22 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 09 4S39.
23 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 09 4S82.
24 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 2S 09 461S.
24 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 2S 09 4644.
2S 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 09 4687.
29 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 09 4763.
30 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 10 S026.
OS 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 10 519S.
08 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 10 5266.
09 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 10 5302.
09 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 10 5306.
13 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 10 5346.
15 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTEl. DCN2 16 10 S482.
19.10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 10 5603.
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DCN2 30 10 5869.
26 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
29 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 30 lO 5855.
os 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 , 6039.
6047.
os 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06
DCN2 25 1: 6616.
24 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
Z896.
25 l l PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 26
69H.
01 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 03
03 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 04
6942.
7006.
04 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 05
os 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06
7027.
7029.
os 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06
706~.
07 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 08
09 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 lO
7095.
7:54.
11 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 ' "
7:9l.
DCN2
lS 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
-~59.
16 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 :a
01 01
: XXXXXXXXXX ATIVIDADES E~ :: s: ::.:-:xxxxxxxx
CC3:.
06 01 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 ('7
c: 6:.
13 01 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN7 ·'
nr.N:: • o
14 0'1. PLEN SF PRONUNrT'.!!r.NT().
... :~ 3.
15 01 PLEN SF PRONUNC TMIENTO. 2CN:
"' ....
JC'N: o~
08 03 PLEN SF PRONUNCI~.!IEN'l'O.
-- DCN2 • o
09 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
" 3 _:, .
.:--::9.
:>C!!:
25 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
··;:.
DCN2
26 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
-:~:;4.
::JCN2 -.
30 03 ]?LEN SF PRONUNCIAMENTO.
:- ... Q 3 •
DCN2 , .
30 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
·.::C~.
DCN c·
06 04 PLEN CN.PRONUNCIAMENTO.
DCN: . -::._- , . -::9.
13 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN: '< i..~ : :: 1 F .
14 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
c~
:~a~.
.16 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN:
19 04 PLEN SF PRONlJNCIAMENTO. DCN2 :o c~ ::o é.
c; : : 3 ~ .
20 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2
C4
26- 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2
29 04 l?LEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 C4 ::- 3.
lO 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO, DA PRES!:)~~.::;..
~CN::! ll 05 1468.
12 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 '3 _O~ :504.
14 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 !'S c~ :~6~.
01 06 PLEN .SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 o:: Cf :959.
03 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 c~ :986.
04 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 os 06 :021.
07 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 C6 :036.
16 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 17 06 ::oo.
17 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 06 :::38.
21 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 22 06 ::as.
23 06 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 23 06 ::74.
24 06 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 25 06 1304
24 06 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN2 2S 06 1346
25 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 06 2376.
10 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 08 2962.
11 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 08 2851.
30 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 08 3148.
31 08 l?LEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 01 09 1677.
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02
20
22
23
18
19
20
29
30
30
04
04
03

09
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
03

PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN

ANAIS DO SENADO FEDERAL

SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF.
SF
SF
CN

PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 09 3298.
PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 09 3542.
PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 09 3626.
PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 09 3618.
PRONUNCIAMENTO. DCN2 19 10 3981.
PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 10 4010.
PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 10 4004.
PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 11 4336.
PRONUNCIAMENTO. OCN2 01 12 4383.
PRONUNCIAMENTO, DA PRESIDENCIA. OCN2 01 12 4376.
PRONUNCIAMENTO. OCN2 OS 12 4627.
PRONUNCIAMENTO. OCN2 OS 12 4674.
PRONUNCIAMENTO. DCN 04 03 004S.

********************
01
03
03
02
14
16
2S
27
08
13
16
16
20
02
28
12
03
08
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01
03
03
04
04
04
04
06
09
10
10
10
10
12
OS
08
09

XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 197S XXXXXXXXXX
PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0004/7S. OCN2 04 03 006S.
PLEN SF APRESENTAÇAO PRS/0001/7S. DCN2 04 03 006S.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0030/7S. · DCN2 03 04 064S.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0012/7S. OCN2 1S 04 10S7.
PLEN SF APRESENTAÇÃO INS/0001/7S. DCN2 17 04 1171.
PL€N SF APRESENTAÇÃO DIV/0006/7S. DCN2 26 04 1380.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/027S/7S. DCN2 28 06 311S.
PLEN SF APRESENTAÇÃO INS/0002/75. DCN2 09 09 4390.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0180/7S. DCN2 14 lO 5S83.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0466/7S. DCN2 17 .10 S70S.
PLEN SF APRESENTAÇÃO INS/0004/75. DCN2 17 10 S699.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/OS04/75. DCN2 21 lO S845.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0271~7S. DCN2 03 12 7696.
PLEN SF RQ·. 217 SOBRE PLS/0016/74. DCN2 29 05 221S.
PLEN SF RQ. 333 SOBRE PLS/0014/72. DCN2 13 08 3S66.
PLEN SF RQ. 383 SOBRE PLS/Ol3S/13.
09 PLEN SF RQ. 394. SOBRE INS/000lj7S. -DCN2 09 09 4390.
13 ll P!.EN SF RQ. 5~~ SOBRE:_ !'!.S/0170/7<;.
DCN2 14 11 6S95.
01 01 .XXXX XX XXXXXX:{XXX l'"L'!'Il"!!:'I.:'\DES E!1 1976__

10
07
12
14
24
2S
27
08
06
09
10
11
03
06
17
21
24
13
1S

03 PLEN.SF APRESENTACÃO
05 PLEN SF APRESENTAéÃO
05 PLEN SF APRESENTAéAO
05 PLEN SF APRESENTAÇÃO
OS PLEN SF ~PRESENTAÇÃO
05 PLEN SF"APRESENTACÃO
OS PLEN SF APRESENTAÇÃO
06.PLEN SF APRESENTAÇÃO
08 PLEN SF APRESENTAÇÃO
06 PLEN SF APRESENTAÇÃO
OS PLEN SF APRESENTAÇÃO
08 PLEN SF APRESENTAÇÃO
09 PLEN SF APRESENTAÇÃO
09 PLEN SF APRESENTAÇÃO
09 PLEN SF APRESENTAÇÃO
09 PLEN SF APRESENTAÇÃO
09 PLEN SF APRESENTAÇÃO
10 PLEN SF APRESENTAÇÃO
10 PLEN SF APRESENTAÇÃO

:::~=~::::~XXX.X

PLS/0007/76. DCN~ !1 03 01S2.
PLS/0102/76. DCN2 OS 05 :27S.
PRS/0051/76. DCN2 13 05 2403.
PRS/0053/76.
DCN2 15 OS 2493.
PRS/0054/75.
DCN2 ~5 05 2S50.
RQS/O:Z09/76. -DCN2 26 05 2SS7.
RQ. 223. DCN2 :a 05 3006.
PLS/0145/76. DCN2 09 06 3448.
RQ. 340. DCN2 07 08 4524.
RQ. 2SO.
DCN2 11 08 4641.
RQ. 350. DCN2 11 OS 4625.
PLS/0180!76. DCN2 12 08 4654.
PLS/0219/76. DCN2 04 09 5494.
RQ. 411. DCN2 07 09 5S39.
RQ. 4S9.
DCN2 18 09 S908.
PLS/0237/76. DCN2 22 09 6146.
RQS/OS02/76. DCN2 25 09 6301.
RQS/0538/76.
DCN2 14 10 6857.
PLS/0266/76. DCN2 16 10 6947.
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lO PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0267/76. DCN2 20 lO 7014.
lO PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 569. DCN2 28 lO 7232.
1.0 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0285/76.
DCN2 30 lO 7300.
12 PLEN SF APRESENTAÇÃO INS/0001/76. DCN2 02 12 7968.
12 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 628. DCN2 03 12 8087.
Ol 01 XXXX XX .xxxxxxxxxx ATIVIDADES EM 1977 XXXXXXXXXX
18 03 PLEN SF APRESENTAçAO RQS/0029/77. DCN2 19 03 0441.
21 03 PLEN SF APRESENTAçAO RQ. 31. DCN2 22 03 0483.
22 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0029/77. DCN2 23 03 0506.
25 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 142. DCN2 26 05 2120.
20·06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 172. DCN2 21 06 2903.
28 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 205. DCN2 29 06 3196.
06 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 298 E 299. DCN2 07 09 4481 E 4482.
13 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 306 E 307. DCN2 14 09 4585.
14 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 311. DCN2 15 09 4618.
27 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0351/77. DCN2 28 09 5072.
28 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 358. DCN2 29 09 5112.
29 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 372. DCN2 30 09 5185.
04 lO PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 378. DCN2 05 lO 5349.
19 lO PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0093/77. DCN2 20 10 5876.
20 lO PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 411. DCN2 21 lO 5925.
07 ll PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0457 !77. DCN2 08 11 6381.
08 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0247/77. DCN2 09 11 6444.
02 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0574/77. DCN2 03 12 7570.
02 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0305/77. DCN2 03 12 7510.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1978 XXXXXXXXXX
21 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0031/78. DCN2 22 03 0494.
30 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0034/78. DCN2 31 03 0699.
18 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/005S/78. DCN2 19 04 1444.
25 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0089/78. DCN2 26 04 1622.
O~ 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 099. 9CN2 05 05 1906.
u· 05 PLEN SF APRESE_NTAÇÃO RQ. 109. DCN2 12 05 2092.
16 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0107/78. DCN2 17 05 2212.
17 05 PLE~ SF APRESENTAÇÃO RQ. 118.· DCN2 18 05 2267.
22 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 131. DCN2 23 05 2397.
06 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 150. DCN2 07 06 2721.
08 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0035/78. DCN2 09 06 2767.
27 06 PLEN ~F APRESENTAÇÃO RQ. 179. DCN2 28 06 3231.
16 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 218. DCN2 17 08 3828.
22 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 230. DCN2 23 08 4003.
29 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0245/78. DCN2 30 08 4172.
20 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0329/78.
DCN2 21 11 5779.
24 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 352. DCN2 25 11 5971.
28 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 358. DCN2 29 11 6024.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES ·EM 1979 XXXXXXXXXX
05 03 PLEN SF APRESENT.O.Ci.O P!'SinnQl/79.
DC"N~ 06 0.3 009.1.
08 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 0!1 A 0~4. ::JCN2 09 03 0154.
09 03 PLEN SF APRESENTACÃO RQ. 0~5. DCN2 :o 03 0164.
13 03 PLEN·SF APRESENTAéÃO RQ. 030 A 034. DCN2 14 03 0215.
28 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 064. ::JCN2 ~9 03 0487.
30 03 PLEN CN APRESENTACÀO PEC/0002/79. DCN 31 03 0355.
19 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0017/79. DCN2 20 04 0996.
14 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 142. DCN2 15 OS 1729.
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16 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0145/79. DCN2 17 05 1811;
16 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 147. DCN2 17 05 1844.
22 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0138/79. DCN2 23 05 1979.
23 OS PLEN SF APRESENTAÇÀO PLS/0145/79. DCN2 24 05 2041.
30 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 178. DCN2 31 OS 2202.
07 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 255. DCN2 08 08 3454.
24 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0~48/79.
DCN2 25 08 3869.
13 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0057/79. DCN2 14 09 4444.
17 09 PLEN SF APRESENTAÇÀO PRS/0058/79. DCN2 18 09 4544.
28 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/02B8/79. DCN2 29 09 4848.
17 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO DIV/0027/79. DCN2 18 lO 5262.
2"2 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO DIV/0028/79. DCN2 23 lO 5322.
06 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 462. OCN2 07 11 5711.
07 11 PLEN SF APRESENTAÇÃ9 RQS/0464/79. DCN2 08 ll 5729.
13 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 499. OCN2 13 ll 5875.
14 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO DIV/0032/79. DCN2' 15 11 59S8.
04 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0369/79. · DCN2 05 12 6757.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1980 XXXXXXXXXX
lO 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0013/80. DCN2 ll 03 0203.
13 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 019. DCN2 14 03 0298.
13 03· PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0013/80. DCN2 14 03 0303.
19 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0018/80. DCN2 20 03 0434.
26 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 037. DCN2 27 03 0573.
26 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 040. DCN2 27 03 0575.
09 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. OS1. DCN2 10 04 0783.
10 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 061 A 063. DCN2 11 04 0828.
16 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/_0054/80. DCN2 17 04.0913.
30 04 PLEN SF.APRESENTAÇÃO RQ. 117. DCN2 01 OS 1289.
08 OS PLEN SF. APRESENTAÇÃO RQ. 1+0. DCN2. 09 05 1472.
22 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0110/80. DCN2 23 05 1910.
26 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 174_E 175. DCN2 27 05 2032.
10 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 206. OCN2 11 06 2520.
11 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0133/80. DCN2 12 06 2542.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0215/80. DCN2 13 06 2579.
12-06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0213/80. DCN2 13 06 2578.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0214/80. ÕCN2 13 06 2579.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0216/80. ÓCN2 13 06 2580.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/9217/80. DCN2 13 06 2581.
12 06 PLEN.SF APRESENTAÇÃO RQS/0218/80. DCN2 13 06 2582.
12 06 PLEN. SF APRESENTAÇÀO RQS/0219/80. DCN2 13 06 2S82.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0220/80. DCN2 13 06 2583.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0221/80.
DCN2 13 06 2584.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0222/80. DCN2 13 06 2584.
17 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0228/80. DCN2 18 06 2726.
17 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 231. DCN2 18 06 2744.
19 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 241. DCN2 20 06 2843.
25 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0264/80.
DCN2 26 06 3091.
13 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 318. DCN2 14 08 3644.
27 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 353. DCN2 28 08 4014.
25 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 406. DCN2 26 09 5045.
29 09 PLEN SF APRESENTAÇJiO PLS/0266/80. DCN2 30 09 Sl14.
07 lO PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0280/80. DCN2 OB 10 5399.
07 10 f'LEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0109/80. DCN2 08 10 5400.
24 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0303/80. DCN2 25 10 6064.
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PLEN SF ~RESENTAÇÃO RQ. 538.
DCN2 21 10 6964.
.XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1981 XXXXXXXXXX
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0001/81. DCN2 10 03 0120.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 009. · DCN2 :3 03 0260.
rLEN SF Ari':ESENT7\.C'i',O r•1. 013.
!'1"1'1: 18 n1 0368.
PLEN SF APRESENTAÇÃO r:Q. 015.
:JCN:~ :~ 03 0395_.__ _
PLEN SF APRESENTACÃO RQ. 017.
0012 20 03 0428.
PLEN SF APRESENTAéÃO RQ. 042.
DCN2 31 03 0708.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 041.
DCN2 3: 03 0707.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0044/81.
DCN2 02 04 0789.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0045/81·.
DCN2 02 04 0789.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0019/81.
DCN2 08 04 0885.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0055/81.
DCN2 09 04 0917.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0060/81.
DCN2 10 04 0974.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0060/81.
DCN2 10 04 0999.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0066/81.
DCN2 23 04 1242.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0073/81.
DCN2 28 04 1326.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0074/81.
oc::: 28 04 1326.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0078/B l.
oo:: 30 04 1413.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0022/81.
DCN2 30 04 1414.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0080/8:.
oc:: 06 05 1Sl4.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0023/81.
:JCN2 07 OS lS27.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0083 /8:.
::>CN: 08 OS 1S6l.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0098/81.
DCN2 14 OS 1716.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0104/81.
DCN2 16 OS 1810.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0106/81.
De?:: 16 OS 1811.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ·. 125.
oc:; C5 06 2349.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0129/81.
:JCN: 11 06 2S41.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ . .131. DCN: ;; 06 2S93.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/013~/81.
ocs: 16 06 2701.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 140.
DCN: ;3 06 2818.
PLEN SF AP~ESENTAÇÃO ROS/mlt4/8tpl4&=s: 01 07 3184.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0189/81.
OCN2 01 07 31S9.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0214/81.
DCN2 15 08 3610.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0216/81.
DCN2 19 08 3683.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 277.
DCN: 19 08 3685.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0226/81. DCN2 26 08 3877.
P~ SF APRESENTAÇÃO PLS/0246/81.
DCN2 09 09 4218.
P~N SF APRESENTAÇÃO PLS/0247/81.
DCN2 09 09 4219.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0248/81.
DCN2 09 09 4221.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0252/81.
DCN2 lO 09 4245.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0312/81.
DCN2 lO 09 4246.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0280/81.
DCN2 29 09 4719.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 328.
DCN2 29 09 4720.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0285/81.
DCN2 01 lO S033.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0292/81.
DCN2 08 10 S219.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0172/Bl. DCN2 27 10 S805.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0320/Bl.
DCN2 30 10 S83B.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0331/Bl.
DCN2 06 ll 6034.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0377/81.
DCN2 07 11 6074.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/03SO/Bl.
DCN2 2S 11 6609.
PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/03S2/Bl.
DCN2 26 11 665~.
PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0413/Bl.
DCN2 26 .11 612?.

20 11
01 01
09 03
12 03
17 03
18 03
19 03
30 03
30 03
01 04
01 04
07 04
08 04
09 04
09 04
22 04
27 04
27 04
29 04
29 .04

os os

06 os
07 os
13 os
lS os
lS os
04 06
10 06
11 06
lS 06
22 06
JB 06
30 06
-i4 08
18 08
18 08
2S 08
08 09
08 09
08 09
09 09
09 09
28 09
28 09
30 09
07 10
26 10
29 lO
os 11
06 11
24 11
2S 11
27 l-1

~Março

de !995
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02 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/036S/81. DCN2 03 12 6868.
02 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0368/81. DCN2 03 12 6869.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1982 XXXXXXXXXX
13 01 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 017.
DCN2 14 01 0192.
OS 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0012/82. DCN2 09 03 0406.
25 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0031/82. DCN2 26 03 0719.
29 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0032/82. DCN2 30 03 0760.
31 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/003S/82. DCN2 01 04 0824.
31 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0036/82. DCN2 01 04 0824.
26 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/OOS7/82. DCN2 27 04 118S.
29 0.4· PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/006S/82. DCN2 30 04 1263.
17 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0083/82. DCN2 18 OS 1S86.
18 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0084/82. DCN2 19 OS 1616.
20 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0090/82. DCN2 21 OS 1709.
03 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0106/82. DCN2 04 06 1983.
03 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0107/82. DCN2 04 06 1984.
04 06 PLEN SF 1\PRESENT.".('"!il"l PT.S'fll"q/f!:<.
DCN2 OS 06 2003.
04 06 PLEN SF APRESENTJ\f.ÃO PLS/0110/82. DCN2 05 06 2005.
04 06 PLEN SF APRESENTAéÃO PLS/0111/82. DCN2 05 06 2005.
07 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0115/82. DCN2 08 06 2039.
07 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 114. DCN2 08 06 2042.
08 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0116/82. DCN2 09 06 2063.
ll 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0147/82. DCN2 12 08 2741.
30 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0158/82. DCN2 31 08 3146.
30 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0159/82. DCN2 31 08 3148.
31 08 PLE~ SF APRESENTAÇÃO PLS/0161/82. DCN2 Ol 09 3192.
31 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0162/82. DCN2 01 09 3193.
31 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0164/82. DCN2 01 09 3194.
21 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0184/82. DCN2 22 09 3564.
22 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0185/82.
DCN2 23 09 3578.
20 19 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0191/82"". DCN2 21 lO 4002.
21 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0192/82. · DCN2 22 lO 4015.
29 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0242/82. DCN2 30 li 4336.
04 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 273. DCN2 OS 12 4650.
09 03 PLEN.SF APRESENTAÇÃO RQ. 209.
DCN2 lO 03 0256.
11 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PDS/0003/83. DCNZ 12 04 087S.

********************
01
OS
06
01
12
26
27
27
27
27
18
23
24
10
lO
31

01
03
03
01
03
04
04
04
OS
OS
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06
06
08
08
08

XXXX
PLEN
PLEN
XXXX
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
CMIS
PLEN
PLEN

XX
SF
SF
XX
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF
CN
SF
SF

O

U

T

R

A

S

*******************

XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 197S XXXXXXXXXX
INDICAÇÃO VICE-LIDER MDB.
MEMBRO TITULAR CME, CRE, CSPC E SUPLENTE CEC.
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1976 XXXXXXXXXX
INDICADO VICE-LIDER MDB.
QUESTÃO DE ORDEM SOBRE INS/0002/7S. DCN2 27 04 170S.
DISCUSSÃO PLS/0180/7S.
DCN2 28 04 1767.
QUESTÃO DE ORDEM SOBRE APARTE. DCN2 28 04 1776.
ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 223.
DCN2 28 05 3007.
DISCUSSÃO PRS/0028/76. DCN2 28 OS 3008.
DISCUSSÃO PLS/0137/76. DCN2 19 06 3882.
DISCUSSÃO PRS/0037/76. DCN2 24 06 40S4.
ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 308. DCN2 2S 06 4107.
DECLARAÇÃO VOTO PARECER 069. DCN ll 08 2350.
ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 340. DCN2 11 08 462S.
ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0054/76. DCN2 01 09 S306.
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02 09 PLEN SF DECLARAçlo VOTO PRSi0049/76. DCN2 03 09 S40S.
02 09 PLEN SF DECLARAçAO VOTO PLC/0064/76. DCN2 03 09 S408.
06 lO PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO. PLC/0063/76. DCN2 07 lO 6619.
08 lO PLEN SF DESIGNADO SUBSTITUTO EVENTUAL DA CR.
26 lO PLEN SF DESIGNAÇÃO MEMBRO TITULAR CF.
24 ll PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. S93. DCN2 2S ll 7661.
30 ll PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/OS64/76. DCN2 Ol 12 7940.
03 12 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0119/76. DCN2 04 12 S1Sl.
Ol Ol XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1977 XXXXXXXXXX
09 03 PLEN SF MEMBRO TITULAR CME, CRE, CSPC E SUPLENTE CEC.
ll 03 PLEN SF INDICAÇÃO VICE-LIDER MINORIA.
25 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 044. DCN2 26 03 0644.
28 03 PLEN SF SUBSTITUI SEN ADALBERTO SENA MEMBRO TITULAR DF.
27 04 PLEN CN ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/023S/76. DCN 28 04 0716.
29 04 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 30 04 1234.
29 04 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0017/77. DCN2 30 04 1228.
02 OS PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0180/76. DCN2 03 05 1276.
02 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0180/76. DCN2 03 05 1279.
O6 O5 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. O11 O. DCN2 07 OS 145 3.
ll OS PLEN CN DISCUSSÃO PDN/0044/77. DCN 12 05 0909.
18 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 19 05 1861.
18 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 132. DCN2 19 05 1860.
18 OS PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PLC/0035/77. DCN2 19 OS 1862.
20 05 PLEN SF DISCUSSÃO PDS/003S/76. DCN2 21 OS 1986.
02 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 03 06 2430.
15 06 PLE~ CN DECLARAÇÃO DE VOTO PEC/0009/77. DCN 16 06 1492.
21 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 06 2960.
23 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO, RQ. 183. DCN2 24 06 3043.
23. 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO- VO'I'A~AO PLS/0132/77. DCN2 24 06 3049.
23 06 PLEN SF DISCUSSi\0 P!.S/023:/77. DCN:! ~4 06 3046.
29 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2-30 06 ~256.
09 08 PLEN SF DISCUSS~O PLC/0055/77.
DCN2 10 08 3674.
11 08 DF
SF ELEIÇÃO VICE-PRES DF. DCN2 12 08 3918.
26 O~ PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0059/77. DCN2 :7 08 4109.
26 08 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0237/76. DCN2 : ; 08 4112.
31 08 PLEN CN DISCUSSÃO PLN/0012/77. DCN 01 "09 2200.
15 09 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0033/76. DCN2 16 09 4659.
20 09'PLEN S~ ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0085/77. DCN2 21 09 4807.
19 lO PLEN SF JUSTIFICAÇÃO PRS/0093(77. DCN2 20 10 5876.
20 10 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 415. DCN2 21 10 5928.
21 10 DF
SF VOTO EM SEPARADO PARECER 83S. DCN2 22 10 5981.
21 10 DF
SF VOTO EM SEPARADO PARECER 825. DCN2 22 lO 5975.
03 11 PLEN SF JUSTIFICAÇÃO EMENDA PLS/0135/77. DCN2 04 11 6348.
OS ll PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0168(77. DCN2 09 11 6474.
lO l l PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 11 11 6570.
14 11 CSPC SF VOTO EM SEPARADO PARECER 926. DCN2 15 11 6659.
17 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 476. DCN2 18 11 6718.
17 ll PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0215(77. DCN2 18 11 6719.
18 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0001/77. DCN2 19 11 6798.
23 11 PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0013/77. DCN2 24 11 6967.
23 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PRS/0112/77. DCN2 24 11 6983.
28 11 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0112/77. DCN2 29 11 7202.
28 11 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0107/77. DCN2 29 11 7187.
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29 ll l?LEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 30 11 7244.
29 11 PLEN SFODISCUSSÃO PLS/0168/77. DCN2 02 12 74S3.
30 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0112/77. DCN2 01 12 7364.
03 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.
DCN2 04 12 7621.
01 01 XXXX xx·x:xxxxxxxxx ATIVIDADES EM 1978 X:XXXXXXXXX
09 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 016. DCN2 10 03 0204.
14 03. PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 023. DCN2 1S 03 0343.
1S 03 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/006S/77. DCN2 16 03 0378.
04 04 PLEN SF INDICAÇÃO VICE-LIDER MDB E MINORIA.
OS 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO RQ. OS.6. DCN2 06 04 0903.
06 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0001/77. DCN2 07 04 0941.
07 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. OS6. DCN2 08 04 1039.
07 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 061. DCN2 08 04 1040.
10 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 061. DCN2 11 04 llS4.
11 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0237/76. DCN2 12 04 1214.
12 04 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PLS/0237/76. DCN2 13 04 1264.
12 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0009/78. DCN2 13 04 12SS.
12 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0237/76. DCN2 13 04 12S8.
13 04 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0111/76. DCN2 14 04 1318.
14 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0111/76. DCN2 1S 10 13S8.
25 04 CM'!:S CN VOTO EM SEPARADO PARECER 048. DCN 26 04 0689.
28 04 PLEN SF SUBSTITUIDO SUPLENTE CEC PELO SEN CUNHA LIMA.
28 04 PLEN SF MEMBRO TITULAR CEC.
04 OS PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PLC/0001/77. DCN2. OS 65 1907.
10 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0237/76. DCN2 11 05 2053.
10 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0001/77. DCN2 11 OS 2066.
29 OS PLEN SF CONTRADITA QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 30 OS 2534.
2·0 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0240/77. DCN2 21 06 2993.
09 08 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO RQS/0113/78.
DCN2 10 08 3646.
23 11 PLEN CN DISCUSSAO PEC/0014/78. DCN 24 11 2224.
23 11 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0001/77. -DCN2 25 11 5975.
27 r1 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0001/77. DCN2 28 11 S997.
27 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 353. DCN2 28 11 5999.
28 11_PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0001/77. DCN2 29 11 6024.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1979 XXXXXXXXXX
01 02 PLEN. SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 02. 02 0021.
01 02 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.
DCN2 02 02 0023.
13 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0007/76. DCN2 15 03 0277.
13 03 PLEN SF"MEMBRO TITULAR DF, CE, CME, CRE.
16 03 CE
SF· ELEIÇÃO PRES CE. DCN2 17 03 0293.
27 03 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0029/77. DCN2 28 03 0461.
30 03 PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 31 03 03S7.
17 04 PLEN SF ENCAMINH.'\.HENTG VO'!'.'-.ri\o P" C.' 007'1 /77.
DCN2 18 04 .0899.
18 04 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0007/76.· !)CN2 19 (14 0946.
19 04 PLEN SF DISCUSSÃO P.S/0057/79. DCN2 20 04 1011.
DCN2 12 05 1639.
11 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTACÃO RQS/0139/79.
15 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. ÓCN2 17 05 1866.
17 05 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0046/78. DCN2 18 05 1891.
18 05 PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 19 05 0868.
18 05 PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 19 05 0870.
21 05 PLEN SF DISC~SSÃO PRS/0001/75. DCN2 22 05 1950.
DCN2 23 05 1980.
22 05 PLEN SF ENC.;MINHAMENTO VOTnÇÃO PLS/0092/79.
23 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0143/78. DCN2 24 05 2027
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24 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 150. DCN2 25 05 2069.
29 05 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0034/78. DCN2 30 05 2164.
30 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 178. DCN2 31 05 2202.
01 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 02 06 2283.
01 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 171. DCN2 02 06 2283.
04 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0145/79. DCN2 05 06 2357.
04 06 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO RQS/0145/79. DCN2 05 06 2359.
05 06 PLEN SF INTERPELA MIN PLANEJAMENTO. DCN2 06 06 2393.
07 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 08 06 2534.
08 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 09 06 2564.
08 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 185. DCN2 09 06 2568.
11 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 12 06 2593.
20 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 186. DCN2 21 06 2842.
20 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 207. DCN2 21 06 2844.
21 06 PLEN CN DISCUSSÃO PEC/0002/79. DCN 22 06 1246.
21 06 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0093/77. DCN2 2·2 06 2883.
22 06 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0028/79. DCN2 23 06 2934.
27 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 28· 06 3115.
07 08 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0218/76. DCN2 08 08 3452.
23 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOT~ÇÃO RQ. 282. DCN2 24 08 3832.
23 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 283. DCN2 24 08 3832.
30 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 318. DCN2 31 08 4032.
17 09 PLEN SF RENUNCIA MEMBRO TITULAR E PRES CE. DCN2 18 09 4547.
23 11 PLEN SF SUPLENTE CR. DCN2 24 11 6318.
04 12 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0199/79. DCN2 05 12 6794.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1980 XXXXXXXXXX
04 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0004/80. DCN2 05 03 0080.
19 03 PLEN SF 'INTEGRA BLOCO PARLAMENTAR PMDB. DCN2 20 03 0437.
2S 03 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 26 03 0536.
2S 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0013/80. DCN2 26 03 0535.
26 03 PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0003/80. -DCN2 27 03 OS72.
26 03 PLEN SF ENCAMIN~NTO VOTAÇÃO RQS/0013/80. DCN2 27 03 OS73.
10 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/030S/77. DCN2 11 04 0824.
14 O~PLEN SF DISCUSSÃO P.S/1165/79. DCN2 15 04 0884.
16 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PRS/1165{79. DCN2 17 04 0925.
16 04 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0006/80. DCN2 17- 04 0932.
08 OS PLEN SF DISCUSSÃO P.S/1238/79. DCN2 09 OS 1468.
19 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. aCN2 20 OS 1762.
22 OS PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PRS/0057/79. DCN2 23 05 1930.
23 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 24 OS 1975.
26 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 17S. DCN2 27 05 2032.
12 06 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0033/80. DCN2 13 06 2596.
20 06 PLEN SF CONTRADITA QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 21 06 2943.
20 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 21 06 2942.
20 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 21 06 2934.
24 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 25 06 3034.
26 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 27 06 3140.
26 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0271/75. DCN2 27 06 314?..
27 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0140/80. DCN2 28 06 3287.
12 08 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 13 08 3606.
13 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 318. DCN2 14 08 3644.
14 08 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 15 08 3681.
14 08 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/~138/79.
DCN2 lS 08 3678.
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ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0138/79. DCN2 19 08 3766.
ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO P4S/0138/79. DCN2 22 08 3841.
ENCJ\!!HlH.'Il·IF:~!'r(1 vn·r~.C!\0 RO. 353.
DCN2 28 08 4014.
DISCUSS;'\0 RQ5/0::n;RO.
DCN2 :Q 01) 4040.
INDICAÇÃO ~~E~!DRO T!.TULAR CH. DCN2 03 o o 4172.
QUESTÃO DE ORDEM. DCN 04 09 2284.
QUESTÃO DE ORDEM. DCN 04 09 22S5.
QUESTÃO DE ORDEM.
DCN 04 09 2268.
QUESTÃO DE ORDEM.
DCN 04 09 2288.
QUESTÃO DE ORDEM. DCN.04 09 2295.
ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PEC/0051/80. DCN 04 09 2276.
DISCUSSÃO PLS/0154/80. DCN2 OS 09 4219.
INDICAÇÃO, EM 11 09 80, PARA INTEGRAR COMISSÃO
ESPECIAL SF CRIADA PELO RQS/0273/80. DCN2 12 0.9 4536
23 09 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 24 09 4844.
25 09 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 399. DCN2 26 09 S042.
25 09 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.
DCN2 26 09 S046.
08 10 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ .. 422. DCN2 09 lO 5440.
22 10 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 435. DCN2 23 10 5971.
23 10 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 435. DCN2 24 lO 6028.
OS 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 500 DCN2 06 11 6404.
19 11 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0211/80. DCN2 20 11 6912.
21 11 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 11 7044.
21 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0266/80. DCN2 22 11 7040.
01 12 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. S77. DCN2 02 12 7392.
01 12 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0086/80. DCN2 02 12 7398.
01 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.· DCN2 02 12 7396.
03 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 04 12 7518.
04 12 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃa PRS/0175/80. DCN2 05 12 7721.
04 12 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0092/80. DCN2 05 12 7679.
04 12 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0267/80 • .DCN2 05 12 7700.
04 1~ PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 05 12 7726.
04 12 PLEN SF QUESTÃO"DE ORDEM. DCN2 OS 12 7666.
"04 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 OS 12 7701.
01 01XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1981 XXXXXXXXXX
09 03 PLEN·SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/000~/81. DCN2 10 03 0124.
11 03 PLEN CN DISCUSSÃO PEC/0087/80. DCN 12 03 0102.
12 03 PLEN CN ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PEC/008S/BO. DCN 13 03 0118.
13 03 PLEN SF.DISCUSSÃO PLS/0110/80. DCN2 14 03 0308.
17 03 PLEN SF.DISCUSSÃO PLS/0018/80. DCN2 18 03 0366.
24 02 PLEN SF ELEIÇÃO 3SEC MESA DIRETORA. DCN2 25 02 0007.
01 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 041. DCN2 02 04 0773.
01 04 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 02 04 0770.
07 O~ PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 OS 04 0895.
08 04 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0303/79. DCN2 09 04 0928.
22 04 CMIS CN EMENDA PLN/0004/81. DCN 23 04 OS75.
22 04 CMIS CN EMENDA PLN/0005/81. DCN 23 04 OS76.
06 05 PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0007/81. DCN2 07 OS 1546.
30 04 CMIS CN EMENDA PLN/0007/81.
DCN 01 05 0677.
14 OS PLEN SF DECIDE QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 15 05 1781.
15 OS PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0025/80. DCN2 16 OS 1840.
1S 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0098/81. DCN2 16 OS 1838.
21 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 05 1954.
21 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 OS 1952.
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21 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 107. DCN2 22 OS 19S6 •.
21 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0070/80. DCN2 22 OS 1971.
21 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0303/79. DCN2 22 OS 1981.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 05 1952.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 05 1953.
21 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 05 :9SJ ..
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. D.CN2 22 05 1961.
21 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.
DCN2 22 OS 1967.
21 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 05 :no.
21 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 OS 1976.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 OS :979.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.
DCN2 22 OS 1984.
OS 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 06 06 2404.
08 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 09 06 2463.
09 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 lO 06 2498.
09 06 PLEN SF DECLI'.RI\CiiO DE Vrl'T'O I?T..C/OORl '8r. :JCN2 lO 06 2Sl0.
09 06 PLEN SF ENCAMINIÍ/\HEHTO 'l0TM7ÃO !'LC/~0!'1 ·oo. :JCN2 10 06 2509.
11 06 PLEN SF ENCA!-!INH/\MENTO VOTAÇÃO RQ. :J:. :JCN~ 12 06 2593.
11 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 1::: 06 :c::.
ll 06 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0083/80.
DCN: :: ê6 :::616.
ll 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. : J::. ::JCN2 12 06 2615.
22 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇ~O RQ. :40. ::JCN2 23 06 2818.
25 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO PLC/OCElSO.
DCN2 26 06 2957.
26 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/OOC: S:.
DCN2 27 06 3028.
lO 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/C3:3 -9.
DCN2 11.08 3450.
ll 08 PLE!'I SF ENCAMINHAMENTO_VOTAÇÃO PLStCJ:' -9. ::JCN2 12 08 3493.
19 08 PLEN SF QUESTÃO-DE ORDEM. ~DÓI2 :O Ce ! -: t.
09 lO PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0030/81.. oc;:: :~ :: ó317.
22 lO PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 23 lC ~~)4.
22 lO PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 23 :o :<JE.24 ~1 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/Oce: a:.
OCN2 25 11 6611.
02 12 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 417.
::JCN2 03 12 6885.
02 12 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/028: ·a:.
DCN2 03 12 6896.
03 12- PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PRS/0090!!1.
DCN2 04 12 6952.
03 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 04 :2 ~947.
03 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.
DCN2 04 12 ~9~~04 12 PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 05 12 JOSJ.
05 12 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0118/81. DCN2 06 :: 7023.
lS 12 PLEN Sf ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PRS/OOBB'B!. DCN2 16 12 7225.
16 12 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PLC/0123/81.
DCN2 17 12 728S.
17 12 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PRS/0090/Sl. DCN2 18 12 7320.
11 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 18 12 7334.
11 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 18 12 7337.
18 12 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PRS/0190/81. DCN2 19 12 7371.
01 Ol
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1982 Y.XX.XXXXXXX
13 01 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO RQ. 026. DCN2 14 01 0194.
13 01 PLEN SF DECLARAçAO DE VOTO RQ. 012. DCN2 14 Ol OlS2.
13 01 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 14 01 0176.
13 Ol PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 14 Ol 0170.
13 01 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 14 01 0162.
13 Ol PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 14 Ol Ol8S.
13 01 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 14 Ol 0191.
13 01 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO RQ. 010. DCN2 14 Ol 0122.
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DECLARAÇÃO DE VOTO RQ. 008. 0CN2 14 01 0167.
ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/Ot14/81. DCN2 29 04 1238.
JUSTIFICAÇÃO RQ. 114. DCN2 08 06 2042.
DISCUSSÃO PDS/0003/82. DCN2 17 06 2209.
QUESTÃO-DE ORDEM. DCN 24 06 1264.
DECIDE QUESTÃO DE ORDEM. DCN 23 09 1799.
DISCUSSÃO PLC/0143/82. DCN2 04 12 4575.
DISCUSSÃO PRS/0127/82. DCN2 05 12 4665.
DISCUSSÃO PLC/0063/82. DCN2 OS 12 4664.
QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 OS 12 4665.
QUESTÃO DE ORDEM. DCN 04 03 0046.

I0607* FIM DO DOCUMENTO.
SEARCH - QUERY
00001 ITAMAR W FRANCO
11SEN000ll075 DOCUMENT=
IDENT

2 OF

- MSEN ITAMAR FRANCO
PMDB
MG
CARTEIRA 043
11ANDATO 197S/1983
STATUS !~DATO FINDO
PART COM
PARTICIPAÇÃO EM CO!USSÕES PER11ANENTES
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TEMPORARIAS
MEMBRO MSG/0010/75 N
PRESID PEC/0001/7S H
RELATS MSG/0027/75 H
MEMBRO MSG/033/7S N MEMBRO PLN/0002/75 M
PRESID .PLN/0004/7S M·
MEMBRO PLN/OOOS/75 M
MEMBRO MSG/0045/75 M
MEMBRO MSG/OOS2/75 M
MEMBRO HSG/0058/7S M
HEUBRO P!.!!/OOOfl/75 M
PRESID PLN/0009/75 M
MEMBRO ~!SG/0066/'15 M
SUPLJ::N PLN/00'10/75 H
!·lEMBRO MSG/0071/75 M
MEMBRO PLN/00ll/7S M
MEMBRO PLN/0012/75 N
t·!EMBRO PLN/0013/75 M
MEMBRO PLN/0015/75 H
PRESID HSG/007g/75 M
MEMBRO PLN/0017/75 M
l-lEMBRO PLN/0022/7S M
MEMBRO MSG/0083/75 M
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!1EMBRO MSG/0095/75 !1
MEMBRO PLN/0032/75 M
MEMBRO MSG/0105/75 M "PRESID PLN/003S/75 !1
PRESID P~S/0018/7S E
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PRESID MSG/0009/76 M
MEMBRO MSG/0014/76 M
MEMBRO MSG/0020/76 M
MEMBRO MSG/0025/76 M
PRESID PEC/0002/76 M
PRESID MSG/0030/76 M
MEMBRO MSG/0033/76 M
MEMBRO PEC/0006/76 M
MEMBRO MSG/0040/76 M
MEMBRO MSG/0042/76 M
MEMBRO PLN/0005/76 M
MEMBRO PLN/0007/76 M
PRESID MSG/0046/76 M
MEMBRO MSG/OOS2!76 N
MEMBRO PLN./0008/76 N
PRESID PDL/0001/76 H
MEMBRO PEC/0024/76 M
MEMBRO PLN/0013]76 M. -MEMBRO MSG/0062/76 M
MEMBRO PDL/0002/76 M
MEMBRO MSG/0080/76 M
MEMSRO MSG/0083/76 M
MEMBRO MSG/0084/76 M.
MEMBRO PLN/0001/77- M
MEMBRO MSG/0008/77 H
MEMBRO MSG/0013/77 M.
MEMBRO MSG/0023/77 M.
MEMBRO MSG/0014/77 !1
MEMBRO PLN/0003/77 M
MEMBRO MSG/0038/77 M.
PRESID MSG/0024/77 M
MEMBRO MSG/0031/77 M
MEMBRO PLN/0007/77 M.
MEMBRO MSG/0039/77 M
MEMBRO ~!SG/0047 /77 H
MEMBRO MSG/0060/77 M.
MEMBRO MSG/0050/77 M
MEMBRO MSG/0055/77 M
MEMBRO PLN/0011/77 M
PRESID MSG/0065/77 M
MEMBRO CMO
77 M.
MEMBRO MSG/008S/77 M.
MEMBRO MSG/0074/77 M
MEMBRO MSG/0084/77 M
MEMBRO PLN/0023/77 M.
PRESID PLN/0018/77 M
MEMBRO MSG/0103/77 M
PRESID PEC/0019/77 M.
MEMBRO PEÇ/0017/77 M
MEMBRO PLN/0024/77 M
MEMBRO MSG/0023/78 M.
MEMBRO MSG/0114/77 M .MEMBRO MSG/0022/78 M
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MEMBRO MSG/0043/78 M.
MEMBRO MSG/0041/78 M
MEMBRO MSG/0029/78 M
MEMBRO MSG/0054/78 M.
MEMBRO MSG/0052/78 M
MEMBRO MSG/0046/78 M
MEMBRO CMO
.
78 M
MEMBRO MSG/0062/78 M.
MEMBRO PEC/0005/78 M
MEMBRO MSG/0066/78 M.
MEMBRO MSG/0065/78 M
MEMBRO MSG/0061/78 M
PRESID PEC/0012/78 M.
MEMBRO MSG/0069/78 M
MEMBRO MSG/0072/78 M
MEMBRO PEC/0014/78 M.
MEMBRO MSG/0074/78 M
MEMBRO MSG/0076/78 M
MEMBRO MSG/0079/78 M.
PRESID PEC/0015/78 M
PRESID RSF/0069/78 I
MEMBRO MSG/0006/79 M.
MEMBRO MSG/0080/78 M
MEMBRO PEC/0018/78 M
PRES
MSG/0015/79 M.
MEMBRO MSG/0011/79 M
MEMBRO MSG/0014/79 M
MEMBRO PDL/0001/79 M.
MEMBRO PEC/0002/79 M
MEMBRO PEC/0034/78 M
MEMBRO MSG/0056/79 M.
PRES
MSG/0050/79 M
PRES
MSG/0054/79 M
PRES
MSG/0073/79 M.
MEMBRO PEC/0024/79 M
MEMBRO MSG/0059/79. M
MEMBRO MSG/0092/79 M.
MEMBRO MSG/0075/79 M
MEMBRO PDL/0005/79 M
MEMBRO MSG/0105/79 M.
MEMBRO PEC/0039/79 M
MEMBRO PEC/0040/79 M
MEMBRO MSG/0103/79 M.
MEMBRO MSG/0109/79 M
MEMBRO MSG/0110/79 M
MEMBRO PEC/0013/80 M.
PRES
PEC/0001/80 M
MEMBRO MSG/0011/80 M
MEMBRO PEC/0026/80 M.
PRES
PEC/0016/80 M
MEMBRO PEC/0019/80 M
MEMBRO PEC/0043/80 M.
MEMBRO MSG/0041/80 M
MEMBRO PEC/0039/SO M
MEMBRO MSG/0080/80 M.
PRES
MSG/0059/80 M
MEMBRO PEC/0051/80 M
MEMBRO PEC/0058/80 M
MEMBRO PEC/0065/80 M.
MEMBRO PEC/0059/80 M
MEMBRO PEC/0067/80 M
MEMBRO PEC/0072/80 M.
MEMBRO PDL/0005/79 M
PRES
PEC/0086/80 M.
MEMBRO MSG/0101/80 M
MEMBRO PEC/0085/80 M
MEMBRO PEC/0092/80 M.
MEMBRO PEC/0081/80 M
MEMBRO PEC/0087/80 M
MEMBRO MSG/0133/80 M.
MEMBRO MSG/0131/80 M
MEMBRO PEC/0094/80 M
MEMBRO PEC/0007/81 M.
MEMBRO PEC/0089/80 M
MEMBRO PEC/0098/80 M
MEMBRO PEC/0015/81 M
MEMBRO PEC/0005/81 M.
MEMBRO MSG/0034/81 M
MEMBRO MSG/0036/81 M
MEMBRO MSG/0043/81 M.
MEMBRO PEC/0017/81 M
MEMB~O PEC/0035/81 M.
MEMBRO MSG/0047/81 M
MEMBRO MSG/0052/81 M
MEMBRO MSG/0069/-81 M
MEMBRO MSG/0077/81 M.
MEMBRO MSG/OÓ76/81 M
MEMBRO PEC/0077/81 M.
MEMBRO PEC/0055/81 M
MEMBRO PEC/0070/81 M
PRES
PEC/0008/82 M.
MEMBRO MSG/0112/81 M
MEMBRO PEC/008~/81 M
MEMBRO PLN/0003/82 M
MEMBRO MSG/0024/82 M.
MEMBRO MSG/0014/82-M
MEMBRO MSG/0028/82 M
PRES
MSG/0033/82 M.
MEMBRO PLN/0005/82 M
MEMB&O MSG/0034/82 M
MEMBRO PEC/0024/82 M.
MEMBRO MSG/0040/82 M
MEMBRO PLN/0009/82 M
MEMBRO PLN/0012/82 M MEMBRO MSG/0034/82 M.
MEMBRO MSG/0034/82 M
PRES
MSG/0060/82 M
MEMBRO PEC/003.4/82 M.
MEMBRO CMO
82 M
MEMBRO PEC/0027/82 M.
MEMBRO PEC/0025/82 H
MEMBRO PEC/0930/82 M
MEMBRO PEC/004.0/82 M
MEMBRO MSG/0069/82 M.
MEMBRO PLN/0023/82 M
MEMBRO MSG/0088/82 M.
MEMBRO PEC/0045/82 M
MEMBRO MSG/OÍ18/82 M
l-lEMBRO !!SG/0121/82 M
!-!EMBRO MSG/0123/82 11.
MEMBRO MSG/0127/82 M
MEMBRO HSG/012-1/82 M
XXXXX MISSÕES EXTERNAS XXXXX
MISSÕES
DESIGNAÇÃO, EM 04 03 75, PARA REPRESENTAR O SENADO NOS FUNERAIS DO
EX-VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA PEDRO ALEIXO.
DESIGNAÇÃO, EM_OB 08 75, REPRESENTAR SF CICLO ESTUDO ENERGIA ESCOLA
SUPERIOR DE GUERRA NO RIO DE JANEIRO.
DESIGNAÇÃO, EM 10 O~ 75, PARA REPRESENTAR O SENADO NO SEMINARIO
SOBRE A CRISE ECONO:-riCA MUNDIAL V CONGRESSO SIDERURGIA RIO JANEIRO
DESIGNAÇÃO, EM 25 06 79, REPRESENTAR SF REUNIÃO ESPECIAL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MG, COMEMORATIVA DENOMINAÇÃO PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA PLENARIO ASSEMBLEIA. DCN2
26 06 2966.
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XXXXX MISSÕES NO EXTERIOR XXXXX
DESIGNAÇÃO, EM 17 03 76, INTEGRAR DELEGAÇÃO BRASILEIRA 118
ASSEMBLEIA CÓNSELHO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, MEXICO, DE 19 A 24 04
(SUBSTITUIDO PELO SEN BENJAMIM FARAH).
AUTORIZAÇÃO, EM 27 09 77, INTEGRAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR,
DELEGAÇÃO BRASILEIRA XXXII ASSEMBLEIA GERAL ONU.
DESIGNAÇÃO, EM OS 09 78, PARA, QUALIDADE OBSERVADOR GRUPO
PARLAMENTAR BRASILEIRO, PARTICIPAR 6S CONFERENCIA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR, BONN, DE OS A 13 09 78.
AUTORIZAÇÃO, EM 20 ll 78, INTEGRAR,. COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR,
DELE~AÇÃO BRASILEIRA ASSEMBLEIA GERAL ONU.
CONVIDADO EM 2S/08/77 PELO GOVERNO DOS EEUU PARA VISITAR AQUELE
PAIS A PARTIR DE 01/09/77.
DESIGNAÇÃO, EM 16 11 81, PARA INTEGRAR DELEGAÇÃO DO GRUPO
BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARIJIMENTAR, EM VISTA AO PARLAMENTO
BOLGARIO, A PARTIR DE 08 DE NOVEMBRO. DCN2 17 ~1'6309.
DESIGNAÇÃO, EM 14 01 82, PARA REPRESENTAR O SF, QUE VISITARA A
ARABIA SAUDITA, A CONVITE DO GOVERNO DAQUELE PAIS. DCN2 1S 01 0217

********************
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******************

AT PARL
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 197S XXXXXXXXXX
14 04 CMIS CN PARECER 037 SOBRE MSG/0027/7S. DCN 1S 04 0619.
16 OS CRE SF PARECER ORAL SOBRE PDS/0006/7S. DCN2 17 OS 1872.
19 OS CSPC SF PARECER 100 SOBRE PLC/0001/7S. DCN2 20 OS 1927.
06 06 CRE SF PARECER 144 SOBRE PDS/0002/7S. DCN2 07 06 2378.
20 06 CRE SF PARECER 176 SOBRE PDS/OOOS/7S. DCN2 21 06 2798.
04 09 CRE· SF PARECER 378 SOBRE PDS/0016/7S. DCN2 OS 09 4329.
04 09 CSPC SF PARECER ORAL SOBRE PLC/0061/7S. DCN2 OS 09 432S.
21 10 CMO CN PARECER 118 SOBRE PLN/0010/7S. DCNS 22 10 0078.
34 10 CRE SF PARECER SS9 SOBRE PDS/0021/7S. DCN2 2S 10 6040.
28 11 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/OS67/7S. DCN2 29 11 7S88.
03 12 CSPC SF PARECER 780 SOBRE PLS/OÕ33/73. DCN2 04 12 7847.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1976 XXXXXXXXXX
09 03 CSPC SF PARECER OOS SOBRE PLS/0102/7S. DCN2 10 03 01S2.
09 04-CRE SF PARECER ORAL SOBRE PDS/0006/76. DCN2 10 04 1412.
28 04 CRE · SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0136/76.- DCN2 29 04 1842.
14 OS CSPC SF PARECER 325 SOBRE PLS/0181/7S •. OCN2 1S OS 2489.
14 05 CRE SF PARECER 329 SOBRE PDS/D013/76. DCN2 1S OS 2491.
06 08 CEC SF.PARECER S12 SOBRE PLC/0076/75. DCN2 07 08 4511.
25 08 CSPC SF. PARECER 577 _SOBRE PLC/010Sf7S. DCN2 26 08 5093.
01 09 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0112/76.
08 09 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0413/76. DCN2 09 09 5S79.
20 09 CRE SF PARECER 7S9 SOBRE PDS/0028/76. DCN2 21 09 6062.
21 09 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0484/76. DCN2 22 09 6199.
21 09 CRE SF PARECER ORAL SOBRE RQS/0483/76. DCN2 22 09 6199.
20 10 CSPC SF PARECER 865 SOBRE PLS/023S/76. DCN2 21 10 7034.
20 10 CRE SF PARECER 866 SOBRE PDS/0037/76. DCN2 21 10 7034.
03 12 CSPC SF PARECER 1025 SOBRE PLS/0237/7S. DCN2 04 12 8134.
03 12 CSPC SF PARECER 1021 SOBRE PLS/0160/74. DCN2 04 12 8132.
03 12 CSPC SF PARECER 1030 SOBRE PLS/0147/76. DCN2 04 12 8138.
Ol 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1977 XXXXXXXXXX
1S 03 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0046/77.
06 05 CRE SF PARECER 156 SOBRE PDS/0008/77. DCN2 07 OS 1444.
24 OS CRE SF PARECER SECRETO ~OBRE MSF/0082/77.
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30 06 CSPC SF PARECER ORI\L SC"1!3r>r: I'!.. r/nnS~ !77.
!'JCN2 01 07 3342'
30 08 CRE SF PARECER s·ECP.ETO SO~l:'..E HSl'/Ol7C/77.
02 09 CSPC SF PARECER 596 SOBRE PLS/0213/75. ~CN2 03 09 4341.
06 10 CSPC SF PARECER 745 SOBRE PLC/0066/77.
~CN2 07 10 5427.
21 10 CRE SF PARECER 819 SOBRE PDS/0022/77. ~CN2 22 10 5971.
24 11 CRE SF PARECER 1038 SOBRE PDS/003.0/77.
DCN2 25 11 7037.
28 11 CSPC SF PARECER 1243 SOBRE PLC/0128/77.
~CN2 29 11 7200.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1978 XXXXY.XXXXX
14 03 CRE SF PARECER SECRETO.SOBRE MSF/0055/78.
04 04 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0065/78.
28 06 CRE SF PARECER 385 SOBRE PDS/0012!78.
~CN2 29 06 3255.
29 08 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0160!78.
18 10 DF
SF PARECER 686 SOBRE PLS/0248/78.
DC2S 19 10 0011.
21 11 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/0227,'78.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1979 XXXXXXXXXX
17 08 CMIS CN PARECER 078 (DECLARAÇÃO DE VO":'Ol.
DCN 18 08 1588.
16 10 DF
SF PARECER SECRETO MSF/0203/79.
25 10 DF
SF PARECER 797 SOBRE PLS/0234/79.
~CN2 26 lO 5329.
26 10 DF
SF PARECER 812 SOBRE PLS/0258/79.
~CN: 27 lO 5466.
26 lO DF
SF PARECER 813 (VOTO EM SEPARADO!.
DCN: 27 10 5478.
26 10 DF
SF PARECER 819 (VOTO EM SEPARADO!.
~CN2 27 10 5488.
26 10 DF
SF PARECER 814 (VOTO EM SEPARADO).
~CN2 27 10 5480.
26 10 DF
SF PARECER 815 (VOTO EM SEPARADO:.
~CN2 27 lO 5482.
26 10 DF
SF PARECER 818 (VOTO EM SEPARADO).
~2 27 10 5487.
07 11 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/02:,/79.
13 11 DF
SF PARECER 956 (VOTO EM SEPARADO!.
~CN: 14 11 5902.
O1 Ol
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM l 9 8 O XXY.XXXY.XXX
16 04 CRE SF PARECER SECRETO SOBRE MSF/OO<:.so.
.
18 09 DF
SF PARECER 711 (VOTO EM SEPARADO!.
~CN: 19 09 4691.
07 10 CR
SF PARECER 809 SOBRE PLC/0007/80. ~CN2 08 10 5398.
29 10 CRE SF PARECER 964 SOBRE PDS/OQ12/79.
~: 30 10 6125.
29 10 CRE SF PARECER 965 SOBRE PDS/0012/79.
PCN2 30 10 6126.
31 lO DF
SF PARECE~983 SOBRE PLS/0210/80.
PCN2 01 11 6244.
31 lO_DF
SF PARECER 992 SOBRE PLS/0211/80.
DCN2 01 11 62SS.
O1 O1·
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 19 81 XXXXXXXXXX
06 OS CDIR SF PARECER 142 SOBRE PRS/0094/80.
DCN2 07 OS 1526.
28 09 CRE SF PARECER 7S3 (VOTO EM SEPARADO).
DCN2 26 09 47lS.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1982 XXXXXXXXXX
31 03 CRE SY PARECER 090 SOBRE PDS/0009/80. DCN2 01 04 0816.
15 06 CMIS CN PARECER ORAL SOBRE MSG/0034/82.
DCN 16 06 l1S6.
********************
E M E N D A S
•••••*************
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1975 XXXY.XXXXXX
28 ll PLEN SF EMENDAS AO PLS/0170/75.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1976 XXXXXXXXXX
01 06 CMIS CN EMENDA PLN/0006/76. DCN 02 06 1419.
25 06 CMIS CN EMENDAS PLN/0008/76. DCN 26 06 2165.
06 10 PLEN SF EMENDA PLC/0063/76. DCN2 07 10 6606.
OS 11 CMIS CN EMENDAS PLN/0013/76. DCN 09 11 2871.
01 12 CMIS CN EMENDAS PEC/0029/76. DCNS 05 12 0001.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1977 XXXXXXXXXX
18 OS PLEN SF EMENDA PLS/0266/76. DCN2 19 05 1859.
29 06 PLEN SF EMENDAS PLS/0085/77. DCN2 30 06 3260.
03 ll PLEN SF EMENDA PLS/0135/77. DCN2 04 11 6348.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1978 XXXXXXXXXX
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lS 03 :?LEN SF EMENBA.PLC/013S/77.
DCN2 16 03 0378.
16 03 CH!S CN EMENDA PLN/0001/78.
DCN2 06 04 0881.
13 05 CMIS CN EMENDAS PLN/0011/'ilJ:
DCN 13- OS 0861.
20 10 CCJ SF EMENDA PLt/0120/78.
DC2S 21 lO 0001.
31 10 C!1IS CN EMENDAS PLN/003S/78.
DCN 01_ 11 2091.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1979 XXXXXXXXXX
16 05 PLEN SF EMENDA PLS/0092/79.
DCN2 17 OS 1832.
lO 08 CMIS CN EMENDAS PLN/0014/79. DCNS 11 08 0001.
06 09 CMIS CN EMENDAS PLN/0020/79.
DCN 07 09 18S2.
27 09 CMIS CN EMENDA PLN/0027/79.
DCN 28 09 216S.
2 7 Q9 CMIS CN EMENDAS PLN/0026/79.
DCN. 28 09 2119.
31 10 CMIS CN EMENDA PLN/0037/79.
DCNS 01 11 0001.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1980 XXXXXXXXXX
:5 06 CHIS CN EHENDAS PLN/001.2/80. DCN 2G 06 1589.
XXXXXXXXXX AT!'t"I!!."..DES EH 1 9 a1 _:::::~=~~xxxxx
01 01
XXXXX~~XXX AT!VIDADES Er-1 1 9 a2 ~x=~x:cr,.xxxx
01 01
DCN 03 04 0391.
02 04 O!IS CN EMENDAS PLN/0003/82.
DCN·28 04 0626.
27 04 CMIS CN EMENDAS PLN/0003/82.
~*******************P

01
10
12
14
17
o Q

·~

21
02
03
07
14
12
--~
t .. :::

.:

0

~

..

03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04

PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
?LEN
-~ ~-- .PLEN
05 PLEN
O~:O'LEN

05 ?LEN
2: •J :i PLEN
2..S 0.:3 PLEN
28 os PLEN
..:._

lO 06
06
21 06
24 06
26 06
27 06
28 06
07 08
13 08
15 08
04 09
os 09
09 09
lO 09
11 09

'-·''

R O N U N C

:

A M E N T O

DI XXi{X XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 197S

PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN

SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNÇIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF" P-RONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
CN PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO.
SF PRONUNCIAMENTO •.
SF PRONUNCIAMENTO.

S*****~************

xxxxxxxxxx

DCN2 11 03 0262.
DCN2 13 03 0311.
DCN2 15 03 0339.
DCN2 18 03 0409.
DCN2 19 03 0438.
DCN2 22 03 0548.
DCN2 03 04 0645.
DCN2 04 04 0724.
DCN2 08 04 0819.
DCN2 15 04 1066.
DCN2 2-3 04 1280.
DCN2 24 04-1332.
DCN2 06 05 1561.
DCN2 07 os 1608.
DCN2 lS 05 1744.
DCN2 22 os 2002.
DCN2 27 os 2120.
DCN2 29 os 2208.
DcN2- 11 06 2456.
DCN2 14 06 2608.
DCN2 24 06 2875.
DCN2 2S 06 2933.
DCN2 27 06 3071.
DCN2 28 06 3132.
DCN2 29 06 3164.
DCN 08 08 1893.
DCN2 19 os 3756.
DCN2 16 08 3702.
DCN2 os 09 4338.
DCN2 06 09 4356.
DCN2 11 09 4530.
DCN2 11 09 4526.
DCN2 12 09 457S.
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;!4
07
08
10
13
15
20
24
29
12

·o9
10
10
10

M~dc199S

PLEN SF PRONUNCIAiiENTO. DCN2 25 09 4954.
PLEN SF 'PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 10 5385.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 10 5422.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 11 10 SS3S.
lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 10 S602.
10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 10 5628.
10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 10 S845.
10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 10 6112.
10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 10 6226.
11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 13 11 6871.
~3 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 14 11 6891.
14 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 11 6976.
19 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 11 7170.
19 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 20 11 7164.
20 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 21 11 7199.
01 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 12 7663.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 19 7 6 xxxxxxxxxx
05 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 06 03 0083.
10 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 l l 03 018S.
26 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 27 03 0851.
07 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 09 04 1368.
09 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 20 04 1483.
09 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 20 04 1480.
29 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 04 1896.
04 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 os os 2131.
05 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 06 os 2179.
os 2382.
11 05 PLEN SF PRONUNCI.~lEN1'0. :tCN2
1'3 os PLEN SF' PRONUNCIAMENTO. !JCN2 14 05 2465.
17 05 PLEN SF PRONUNCIF~NTO. DéN2 18 05 2628,
20 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 :s 05 2868.
,24 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 25 05 2861 ..
25 os PLEN SF PROf{UNCIAMENTO. DCN2 26 ·OS 2890.
26 os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 os 2971.
07- 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 06 3348.
09 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 06 -3527.
14 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 06.3730.
15 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 06 3814.
15 06 PLE~ SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 06 3806.
18 06 PLEN SF PRONUNCrAME:NTO. DCN2 19 06 3884.
21 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 :z 06 3957.
23 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 06 4063.
30 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 07 4357.
06 08 PLEN SF PRONUNC lAMENTO. DCN2 07 08 4541.
DCN2 :7 08 5147.
26 08 P;LEN SF PRONUNCIAMENTO, PELA ORDEM.
26 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 08 SlS8.
31 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 09 S317.
03 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 09 S499.
03 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 09 SS14.
06 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 09 5S34.
10 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 09 56S7.
14 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 09 S713.
15 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16. 09 5802.
16 09 .PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 09 S858.
17 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 09 6045.
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20 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 09 6067.
06 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 10 6588.
08 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 lO 6719.
13 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTOS. DCN2 14 lO 6882 E 6889.
14 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 lO 6916.
15 lO. PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 lO 6947.
19 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 lO 7014.
20 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 lO 7039.
22 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 lO 7083.
29 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 lO 7300.
26 ll PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 ll 7751.
01 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 12 7969.
03 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 12 8140.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 19 77 XXXXXXXXXX
16 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 03 0389.
21 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 03 0497.
20 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 04 1013.
22 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 04 1054.
26 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 04 1117".
27 04' PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN.2 28 04 1136.
29 04. PLEN SF PRONUNCIAMENTO.· DCN2 30 04 1234.
05 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 05 1414.
13 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 05 2040.
20 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 05 1987.
23 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO •. DCN2 24'05 2037.
30 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 05 2272.
31 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 06 2313.
31 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 06 2326.
31 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 06 2338.
Ol 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 06 2382.
14 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 l-5 06 2757.
21 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 06· 2964.
30 06 PLEN SF PRONuNCIAMENTO. DCN2 03 08 3443.
08 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 08 3648.
11 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 12 08 3748.
25 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 :::!6 08 4057.
os 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 09 4382.
16 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 09 4905.
21 09 PLEN SF- PRONUNCI.".l·!ENTO. DCN2 "" 09 4896.
23 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCNp5X
30 09 PLEN SF PRONUN
03 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 05 lO 5365.
06 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2.07 10 5445.
14 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 ,-~- 10 5715.
03 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. . DCN2 04 lL 6364.
07 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 lO 11 6519.
08 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 l l 6458.
10 l l PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 12 11 6634.
l l 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 12 11 6621.
21 l l PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 :::!2 11 6844.
23 11 PLEN SF PRo~-JNCIAMENTO. OCN2 24 11 6965.
25 11 PLEN SF PROXUNCIAMENTO. DCN2 26 ll 7112.
28 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 11 7197.
29 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 11 7220.
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XXXX XX XXX.XXXXXXX ATIVIDADES EM 1978 ~
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 03 0201.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 03 0289.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 03 0432.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 03 0692.
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 04 0902.
os
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 04 1270.
12
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 04 1331.
13
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 .14 04 1302.
13
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 04 1402.
17
PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 04 1486.
19
os os PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 os 19S8.
08 OS PLEN S:F .PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 os 197S.
1S OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 os 2198.
24 OS PLEN SF PRONUNCIAMEN'l'Ó. DCN2 2S os 2470.
26 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 os 2Sl3.
29 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 05 2525.
31 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 06 2599.
06 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTOS. DCN2 07 06 2726 E 2734.
04 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 05 08 3S39.
08 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 08 3S79.
08 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 08 3657.
10 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 08 3694.
14 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 os 3738.
16 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 08 3800.
24 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 OB 4095.
2S 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 OB 4086.
22 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 09 4752.
26 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 09 4803.
13 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 10 S321.
17 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 10 S438.
22 '1! PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 11. S8SO.
23 11 PLEN SF PRONUNêiAMENTO. DCN2 24 11 S918.
28 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 11 6018.
01 01
xxxxXxxlooc ATIVIDADES EM 19 79 xxxxxxxxxx
06 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 03 0114.
08 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 03 01Sl - REP DCN2 11
12 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 03 019S.
29 ,03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 03 OS12.
'30 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 03 OSSO.
02 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 04 OS80.
02 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 04 0592.
03 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 04 0626.
04 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 OS 04 06S2.
06 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 07 04 073S.
24 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 4:0
"- 04 1129.
26 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 27 04 1214.
27 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 04 1281.
14 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 os 1790.
21 os PLEN SF PRONUNCI!UIENTO. DCN2 ::!2 os 19SS.
DCN2 :::4 os 2036.
23 os PLEN SF PRONUNCI~1ENTQ.
23 os PLEN SF PRONUNCI~·IENTO. DCN2 ::.; os 2029.
23 os PLEN CN PRONUNCIAMENTO: DCN 24 os 0937.
01
09
13
16
30
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2S OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO .. DCN2 26 05 2108.
29 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 OS 2159.
07 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 06 2539.
11 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 l2 06 2610.
12 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 06 2663.
1S 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 16 06 2734.
20 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 06 2839.
22 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. ·DCN2 23 06 2945.
26 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 06 3015.
27 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 06 3106.
08 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 08· 3S27.
13 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 08 3S98.
21 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 08 3778.
06 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 09 4266.
lO 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 09 4293.
14 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 09 4S27.
17 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 09 4547.
28 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. QCN2 02 10 4885.
OS 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 10 5051.
08 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 10 S068.
18 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 19 10 5299.
2S 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 10 5345.
26 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 10 SS03.
29 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 10 S528.
30 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 10 5590.
08 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 11 S850.
09 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 11 584S.
28 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 11 6509.
30 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 12 6638.
04 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 OS 12 6791.
04 12 PLEN SF. PRONUNCIAMENTO. DCN2 05 12 6804.
01 01
.
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1980 XXXXXXXXXX
10 03 PLEN SF·PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 03 0205.
11 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 03 0278.
- 13 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 03 04SS.
21-03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 03 0487.
24 03 PLEN SF PRONUNCIMENTO. DCN2 25 03 OS06.
2S 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 03 OS41.
27 03 ~LEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 28 03 0349.
09 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 04 0783.
14 04 .PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 04 0975.
16 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 04 0923.
25 04 PLEN" SF PRONUNCIAMENTOS. DCN2 26 04 1178 E 1201.
.lO 04.PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 OS 1302.
02 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2_ 03 05 1336.
07 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. .DCN2 08 OS 1426.
19 C5 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 OS 1765.
22 C5 PLE:I SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 24 05 1283.
23 05 PL:N SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 05 1968.
26 05 PT O:H SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 05 2021.
12 06 PL ·:: SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 l3 06 2587.
17 O6 P:.,;:;, SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 O6 2 7 3 L
24 06 PI. r SF PRONUNCIAMENTO: DCN2 25 06 3045.
26 06 PLJ.. .. SF PRONUNCIAMENTO.
DCN2 27 06 3211.
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27 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 06 3305
27 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 08 3520.
27 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 06 3282.
12 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 08 3594.
13 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 08 3650.
21 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 08 3847.
26 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 08 3973.
29 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 08 4099.
01 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 09 4184.
26 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 10 5869.
29 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 10 5855.
OS 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 11 6039.
05 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 11 6047.
24 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 25 11 6616.
25 11 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 26 11 2896.
01 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 12 6914.
03 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 12 6942.
04 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 OS 12 7006.
05 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 12 7027.
05 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 12 7029.
07 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 12 7064~
09 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 12 7095.
11 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 12 12 7154.
15 12 ELEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 12 7291.
16 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 12 7359.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1982 XXXXXXXXXX
06 01 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 07 01 0031.
13 01 PLEN SF'PRONUNCIAMENTO. DCN2 14 01 0162.
14 01 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 01 0222.
15 01 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 16 01 0253.
,08 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 01 0415.
09 03 PLEN SF PROl{UNCIAMENTO. DCN2 10.· 01 04.35.
25 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 O:t 0729.
2& 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 03 0741.
30 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 03-0794.
30 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31 03-0793.
06 04 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 07 04 0429.
13 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 04 1029.
14 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 04 1018.
16 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 17 04 1085.
19 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 20 04 1106.
20 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 04 1137.
26 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 27 04 1177.
29 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 04 1273.
10 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO, DA PRESIDENCIA. DCN2 11 05 1468.
12 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 OS 1504.
14 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 15 05 1565.
01 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 06 1959.
03 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 06 1986.
04 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 05 06 2021.
07 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 08 06 2036.
16 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO •. DCN2 17 06 2200.
17 06 ~LEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 06 2238.
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21 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 06 2285.
23 06 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 23 06 1274.
24 06 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 25 06 1304
24 06 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN2 25 06 1346
25 06.PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 26 06 2376.
10 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 OS 2962.
11 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 13 OS 2851.
30 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 31· 08 3148.
31 08 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN. 01 09 1677.
02 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 03 09 3298'.
20.09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 09 3542.
22 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 09 3626.
23 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 09 361S.
18 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 19 1,0 :3981.
19 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21 lO 4010; ·
20 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 21.10.4004.
29 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 30 ll 4336.
30 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01· i2 · 4383.
30 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO, DA ..PRESID)rnCIA. ·. DCN2 01 12 4376;
04 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 05 12 4627. ·
04 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 05 12 4674.
03 03 PLEN CN PRONUNCIAMENTO. DCN 04 03 0045.
OS 09 PLEN SF PRONUNCIAHENTO. · DcN2 06 09 4302.
OS 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06'09 4279.
07 10 PLEN SF PRONUNCIAr-lENTO. DCN2 08 · 10 _.5408:
OS lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO.' DCN2 09 10 5438.'
09 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO~ DCN2 lO 1.0 5545;
17 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18· 10 5830.
17' 10 PLEN SF- PRONUNCIAMENTO. DcN2 18 10 5833.
22 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 10· S985.
23 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2-24 10 6036.
24' 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 25 10 6065•
27 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 10 6103.
27 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 i O 6113. · _
06 .Ü PLEN SF PRONUNCIAMENTO.· DCN2 07 11· 64Sl.
14 11 PLÉN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 l l 6830.
21 11 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 22 11 7035.
01 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 12 738S.
03 12 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 12 7502.
01 01
XXXXXXXXXx ATIVIDADES EM 1981 XXXXXXXXXX
10 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 11 03 0173.
17 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 18 03 0357.
27 O3 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 2.8 O3 O667.
30 03 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 01 04 0744.
01 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 02 04 0781.
03 04 PLÊN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 04 04 0838.
08 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 09 04 0937.
09 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 10 04 0987.
22 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 23 04 124S.
23 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 24 04 1273.
27 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 28 04 1334.
28 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 29 04 1370.
30 04 PLEN SF PRONUNCIAMENTÕ. DCN2 01 OS 1448.
05 05 PLEN SF PRONUNCIAMENTO. DCN2 06 05 1513.

185

186

ANAIS DO SENADO FEDERAL

11 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
11 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
11 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
1S OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
20 OS PLEN SF pRONUNCIAMENTO.
21 OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
2S OS PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
08 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
09 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
11 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO •.
23 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
24 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
2S 06 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
13 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
17 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
18 08 ·pLEN SF PRONUNCIAMENTO.
24 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
2S 08 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
16 09 .PLEN SF.PRONUNCIAMENTO.
18 09 PLEN SF PRONuNCIAMENTO..
22 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
23 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
24 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
24 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
2S 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO ..
29 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
30 09 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
05 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
08 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
09 10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
09 ,10 PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
13 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
lS lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
19 lO PLEN SF PRONUNCIAMENTO.
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DCN2 12 OS 164S.
DCN2 12 OS 16S2.
DCN2 12 OS 1641.
DCN2 16 OS 1821 •.
DCN2 21 OS 1920.
DCN2 22 OS 1942.
DCN2 26 OS 20S6.
DCN2 09 06 24S6.
OCN2 10 06 2496.
DCN2 12 06 2622.
DCN2 24 06 2852.
OCN2 2S 06 2904.
OCN2 26 06 294S.
DCN2 1S 08 3621.
DCN2 18 08 36SO.
DCN2 19 08 3697.
DCN2 2S 08 38SS.
DCN2 26 OS 3889.
DCN2 .17 09 4397.
OCN2 19 09 4479.
DCN2 23 09 4S39.
OCN2 24 09 4S82.
OCN2 2S 09 4615.
OCN2 25 09 4644.
DCN2 26 09 4687.
OCN.2 30· 09 4763.
OCN2 01 lO S026.
DCN2 07 lO Sl98.
DCN2'09 lO S266.
DCN2 10 10 S302.
OCN2 1Q 10 5306.
DCN2 14 10·S346.
DCN2 16 10 S482.
OCN2 20 lO S603.

P R O P O S I Ç õ E S
********;-*;*****•
XXXXXXXXXX ATTVIOI\DES EU 1975 r:x:::~"rXXXX
APRESENTAÇÃO RQS/0004/75. DCN2 04 03 0065.
APRESENTAÇÃO PRS/0001/7S. OCN2 04 03 006S.
APRESENTAÇÃO PLS/0030/75. DCN2 03 04 064S.
APRESENTAÇÃO PRS/0012/75. DCN2 l5 OA 10S7.
APRESENTAÇÃO INS/0001/75. DCN2 17 04 1111.·
APRESENTAÇÃO DIV/0006/75. DCN2 26 04 1380.
APRESENTAÇÃO RQS/0275/75. DCN2 28 06 3llS.
APRESENTAÇÃO INS/0002/75. DCN2 09 09 4390.
APRESENTAÇÃO PLS/0180/75. DCN2 14 lO 5S83.
APRESENTAÇÃO RQS/0466/75. DCN2 17 10 5705.
APRESENTAÇÃO INS/0004/75. DCN2 17 10 5699.
APRESENTAÇÃO RQS/0504/75. DCN2 21 lO S84S.
APRESENTAÇÃO PLS/027l/7S. DCN2 03 12 7696.
RQ. 217 SOBRE PLS/0016/74. DCN2 29 OS 221S.
RQ.· 333 SOBRE PLS/0014/72. OCN2 13 08 3S66.
RQ. 363 SOBRE PLS/013S/73.
RQ. 394 SOBRE INS/0001/7S. DCN2 09 09 4390.
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13 11 PLEN SF RQ. 522 SOBRE PLS/0170/75. DCN2 14 11 6895.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1976 XXXXXXXXXX
10 03 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0007/76. DCN2 11 03 0182.
07 05 PLEN SF APRESENTAÇ!O PLS/0102/76. DCN2 08 05 227S.·
12 05 PLEN SF APRESENTAÇ!O PRS/OOS1/76. DCN2 13 05 2403.
14 OS PLEN SF APRESENTAÇAO PRS/0053/76. DCN2 15 OS 2493.
24 05 PLEN SF APRESENTAÇ!O PRS/0054/76. DCN2 25 05 28SO.
25 OS PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0209/76. DCN2 26· 05 2887.
27 OS PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 223. , DCN2 28 OS 3006.
·
08 06 PLEN SF APRESENTAÇ!O PLS/0145/76. DCN2 09 06 3448.
06 08 PLEN SF APRESENTAÇ!O RQ. 340. DCN2 07 08'4524.
09 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 250. DCN2 11 08 4641.
10 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 350. DCN2 11 08 462S.
ll 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0180/76. DCN2 12. 08 4654. ,
03 09 PLEN SF APRESENTAÇAci PLS/0219/76. DCN2 04 09 5494.,
06 09 PLEN SF APRESENTAÇ!O RQ. 411. DCN2 07 09 S539.
17 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 459. DCN2 18 09 5908.
21 09 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0237/76. -· DCN2 '22 '09' 6146 .•
24 09 PLEN SF APRESENTAÇ!O RQS/0502/76. DCN2 25 09 630h
13 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/OS38/76. DCN2 14 10 6857.
15 10 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0266/76. DCN2 16 10 6947.
19 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0267/76. DCN2 20 10 7014.
27 10 PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. S69. DCN2 28 10 72'32. . , ·.
29 10 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/028S/76. DCN2 ·30· 10 7300.·
01 12 PLEN SF APRESENTAÇAO INS/0001!76. ·oCN2 02,12 7968 •. ,
02 12 PLEN SF APRESENTAÇ!O RQ. 628. DCN2 03 12·8087.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1977 XXXXXXXXXX
18 03 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0029/77. DCN2 19 03 044lo
21 03 PLEN SF APRESENTAÇ!O RQ. 31. 'DCN2 22 03 0483.
22 03 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0029!77. DCN2 23. 03 0506 •.
25 05 PLEN SF APRESENTAÇ!O RQ. 142. -DCN2 26 OS 2120. ·
20 "06 PLEN SF APRESE~AÇÃO RQ. 172. DCN2· 21 06 ·2903.".
28 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 205. DCN2 29 06 3196.
06 09_ PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 298 E 299. _ DCN2 '07 09 448-_l E 4482.
13 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 306 E 307 .· DCN2 14- 09 4585.
14 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 311. DCN2 1~ 09 4618.
27 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0351/77. DCN2 28 09 5072.
28 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 358. DCN2 29 09 5112.
29 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 372. DCN2 30 09 S185.
04 10 PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 378. DCN2 05 10 5349.
19 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0093/77. DCN2 20 10 5876.·
20 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 411. DCN2 21 10 5925.
07 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0457/77.
DCN2 08 11 6381;
08 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0247/77. DCN2 09 11 6444.
02 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0574/77.
DCN2 03 12 7570.
02 12 PLEN SF APRESENTAÇ!O PLS/0305/77. DCN2 03 12"" '7510.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1978 XXXXXXXXXX
21 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO R0S/n031!78. 'DCN2 :2 03 0494.
30 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PT.S/0034/78.
DCN2 31 03 0699.
18 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0055/18.
DCN2 19 04 1444.
25 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0089/78.
DCN2 26 04 1622.
04 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO ~Q. 099. DCN2 OS OS 1906.
11 OS PLEN SF APRESENTAÇÃ~ RQ. 109. DCN2 12 05 2092.
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16 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0107/78. DCN2 "17 OS -2212.
17 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 118. DCN2 18 05 2267.
22 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 131. DCN2 23 05 2397.
06 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 1SO. DCN2 07 06 2721.
08 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/003S/7S. DCN2 09 06 2767.
27 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 179. DCN2 2S 06 3231.
16 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ •. 218. DCN2 :7 OS 3828.
22 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 230. DCN2 23 08 4003.
29 08 PLEN SF. APRESENTAÇÃO PLS/024S/78. DCN2 30 OS 4172.
20 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0329/7S •. DCN2 21 11 S779.
24 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 3S2. DCN2 25 11 S971.
28 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 3S8. DCN2 29 11 6024.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1979 XXXXXXXXXX
OS 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0001/79. DCN2 06 ·03 0091.
08 03 PLEN· SF APRESENTAÇÃO RQ. 014 A 024. DCN2 09 03 OlS4.
09 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 02S. DCN2 lO 03 0164.
13 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 030 A 034. DCN2 14 ·03 021S.
28 03 PLEN.SF APRESENTAÇÃO RQ. 064. DCN2 2~ 03 0487.
30 03 PLEN CN· APRESENTAÇÃO PEC/0002/79. DCN 31 03 03SS.
19 O~ PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0017/79. DCN2 20 04 0996.:
14 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 142. DCN2 :5 05 1729.
16 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0145/79.
DCN: :7 OS 1811.
16 OS PLEN SF"APRESENTAÇÃO RQ. 147. DCN2 :7 05 1844.
22 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0138/79. DCN2 :3 OS 1979.•
23 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0145/79. DCN2 24 05 2041..
30 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. l7.8. DCN2 3! 05 2202.
07 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 25S. DCN2 08 08 34S4.
24 08 PLEN SF· APRESENTAÇAO PLS/0248/79. DCN2 25 08 3869.
13 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0057/79. DCN2 :4 09 4444.
17 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0058/79. DCN2 18 09 4544.
28 09 PLEN SF APRESENTAÇlo PLS/0288/79. DCN2 29 09 4848.
1.7 10 PLEN SF.APRESENTAÇÃO DIV/0027/79. PCII2 111 10 5262;
22 10 PLEN SF AP~SENTAÇÃO DIV/0028/79. OCN2 23 10 5322.
O~ 11 PLEN SF APRESE:NTAÇÃO RQ. 462.
DCN2 07 ll 5711.
.
07 11 ?LEN SF APRES!!:NTAçAO RQS/0464/79. :lCN2 OS ll 5729 •.
13 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 499. OCN2 :3 11 5875.
.
14 11 PLEN SF APRESENTAÇAO DIV/0032/79. :lCN2 15 11 5958.
04 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0369/79. DCN2 OS 12 6757.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM :910 XXXXXXXXXX
10 03 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0013/80. DCN2 11 03 0203.
13 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 019. DCN2 14 03 0298.
13 03 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0013/80. OCN2 :4 03 0303.
19 Ol PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0018/80. DCN2 20 03 0434.·
26 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 037. DCN2 27 03 0573.
26 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ •. 040. DCN2 27 03 0575.
09 04 PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. OSl. DCN2 lO 04 0783.
10 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 061 A 063. DCN2 11 04 0828.
16 04 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/OOS4/80. DCN2 17 04 0913.
30 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 117. DCN2 01 OS 1289.
08 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 140. DCN2. 09 05 1472.
22 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0110/80. DCN2 23 OS 1910.
26 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 174 E 17S. DCN2 27 OS 2032.
lO 06 ?LEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 206. DCN2 11 06 2S20.
11 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0133/80. DCN2 12 06 2542.

Março de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0215/80. DCN2 13 06 2579.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0213/80. DCN2 l3 06 2578.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0214/80. DCN2 13 06 2579.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0216/80. DCN2 13 06 2580.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0217/80. DCN2 13 ~06 2581.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0218/80. DCN2 13 06 2582.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0219/80. DCN2 13 06 2582.
12 06 PLEN SF APRESENTACAO RQS/0220/80. DCN2 13 06 2583.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0221/80. DCN2 13 06 2584.
12 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0222/80. DCN2 13 06 2584.
17 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0228/80. DCN2 l8 06 2726.
17 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 231. DCN2 18 06 2744.
19 ~06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 241. DCN2 20 06 2843.
25 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0264/80. DCN2 26 06 3091.
13 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 318. DCN2 14 08 3644.
27 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 353. DCN2 28 08 4014.
2S 09 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 406. DCN2 26 09 504S.
29 09 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0266/80. DCN2 30 09 5114.
07 10 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0280/80. DCN2 08 lO 5399.
07 lO PLEN SF APRESENTAÇAO PRS/0109/80. DCN2 08 lO 5400.
24 1Õ PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0303/80. DCN2 25 lO 6064.
20 ll PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 538. DCN2 21 lO 6964.
01 01
- XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1981 XXXXXXXXXX
09 03 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0001/81. DCN2 lO 03 0120.
12 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 009. DCN2 13 03 0260.
17 03 PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 013. DCN2 18 03 0368.
18 03"PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. ·01S. DCN2 19 03 039S.
19 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. Q17. OCN2 20 03 0428.
30 03 PLEN SF APRESENTAÇAO RQ. 642. DCN2 31 03 0708.
30 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 041. DCN2 31 03 0707.
01 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0044/81. DCN2 02 04 0789.
~l 04 PLEN SF AP~SENTAÇAO RQS/004S/81.
pCN2 02 04 0789.
07 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0019/81. DCN2 08 04 088S.
O~ 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/005S/81.
DCN2 09 04 0917.
09 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0060/81. ·DCN2 10 04 0974.
09 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0060/81. -DCN2 10 04 0999.
22 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0066/81. DCN2 23 04 1242.
27 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0073/81. DCN2 28 04 1326.
27 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0074/81. DCN2 28 04 1326.
29 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0078/81. DCN2 30 04 1413.
29 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0022/81. DCN2 30 04 1414.
OS OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0080/81. DCN2 06 05 1S14.·
06 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO PRS/0023/81. DCN2 07 OS 1S27.
07 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0083/81. DCN2 08 OS lS61.
13 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0098/81. OCN2 14 OS 1716.
15 OS PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0104/81. DCN2 16 OS 1810.
1S 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0106/81. DCN2 16 OS 1811.
04 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 125. OCN2 05 06 2349.
lO 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0129/81. DCN2 11 06 2S41.
ll 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 131. ~2 12 06 2593.
15 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0134/81. DCN2 16 06 2701.
22 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 140. DCN2 23 06 2818.
23 06.PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 141. DCN2 24 06 2846.
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23 06
30 06
30 06
14 08
18 08
18 08
2S 08
08 09
08 09
08 09
09 09
09 09
28 09
28 09
30 09
07 lO
26 lO
29 lO
OS 11
06 .11

PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN ·SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF
PLEN SF.
PLEN SF

APRESENTAÇJI.o
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇAO
APRESENTAçli.O
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇAO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇAO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇAO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
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RQ. 143. ·oCN2 24 06 28S3.
PLS/0194/81. DCN2 Ol 07 3184.
PLS/0189/81. DCN2 01 07 3lS9.
PLS/0214/81. DCN2 lS 08 3610.
PLS/0216/81. DCN2 19 .08 3683.
RQ. 277. DCN2 19 08 368S.
PLS/0226/81. DCN2 26 08 3877.
PLS/0246/81. DCN2 09 09 4218.
PLS/0247/81. DCN2 09 09 4219.
PLS/0248/81. DCN2 09 09 4221.
PLS/02S2/81. DCN2 lO 09 424S.
RQS/0312/81.
DCN2 lO 09 4246.
PLS/0280/81. DC:N2 29 .09 4719 •.
RQ' 328. DCN2 29 09 4720.
PLS/028S/81, DCN2 01 lO S033.
PLS/0292/81. DCN2 08 lO S219.
PRS/0172/81. DC:N2 27 lO S80S.
PLS/0320/81. DCN2 30 lO S838.
PLS/0333,/81. DCN2 06 11. 6034,
RQS/0377 /81. DCN2. 07 .11 607.4.

24 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/CJ50l81. DCN2 25 11 6609.
25 ll PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/03.52/81.
DcN2 26 ll 6657.
27 11 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQS/0413/81.
DCN2 28 11' 6729.
02 12 PLEN SF. APRESENTAÇÃO PLS/036S/8l. DCN2 03 1'2 6868 •·
02 12 PLEN SF APRESENTAÇÃO .PLS/0368f8L DCN2 03 1:2 6869 •.
01 Ol.
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1982' XXXXXXXXXX
13 01 PLEN SF APRESENTAÇÃO RQ. 017.: DCN2 1.4 01 0;1:-92.
08 03 PLEN 9F APRESENTAÇÃO PLS/Q012/82. DCN2 09 03 0406.
2S 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0031/82. DCN2 26 03 0719.
29 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/00}2/82. DCN2 30 03 0760.
31 03 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0035/8~.
DCN2 01 04 0824.
31 03 PLEN SF"APRESENTAÇAO PLS/~036/82. DCN2 01 04 082.4.
26 04 PLEN SF. APRESENTAÇÃO PLS/OCJS7 /82.
DCN2 27 04 ll8S.
29 04 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0065/82. DCN2 30 04 1263.
17 05 PLEN SF APRESENTA.ÇÃO PLS/0083/82 •• DCN:2 18 OS lS86. ·
18 05 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0084/82 •. DCN.2 19 OS 1616.
20 OS PLEN SF APRESENTAÇJI.O PLS/0090/82. DCN2 21 OS 1709.
03 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0106/82. DCN2 04 06 1983.
03 06 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0107/82. DCN2 04 06 1984.
04 06 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0109/82. DCN2 05 06 2003.
04 06 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0110/82.
DCN2 05 06 2005.
04 06 PLEN SF APRESENTAÇA0 PLS/0111/82. DCN2 OS 06 2005.
07 06 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/011S/82. DCN2 08 06 2039.
07 06 PL'EN SF APRESENTAÇAO RQ. 114. DCN2 0.8 06 2042.
08 06 PLEN SF APRESENTAÇAO RQS/0116/82.
DCN2 09 06 2063.
11 08 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0147/82. DCN2 12 08 2741.
30 08 PLEN SF APRESENTAÇÃO PLS/0158/82. DCN2 31 08 3146.
30 08 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0159/82. DCN2 31 08 3148.
31 08 PLEN SF APRESENTAçAO PLS/0161/82. DCN2 01 09 3192.
31 08 PLEN SF APRESENTAÇJI.O PLS/0162/82. DCN2 01 09 3193.
31 08 PLEN SF APRESENTAçAO PLS/0164/82. DCN2 01 09 3194.
21 09 PLEN SF APRESENTAÇAO PLS/0184/82. DCN2 22 09 3564.
22 09 PLEN SF APRESENTACli.O PLS/0185/82. DCN2 23 09 3578.
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20
21
29
04
09
ll

10
10
ll
12
03
04

PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
PLEN
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SF APRESENTAÇÃO PLS/0191/82. DCN2 21 10 4002.
SF APRESENTAÇÃO PLS/0192/82. DCN2 22 lO 401S.
SF APRESENTAÇÃO RQS/0242/82. DCN2 30 ll 4336.
S~APRESENTAÇÃO RQ. 273.
DCN2 OS 12 46SO.
SF APRESENTAÇÃO RQ. 209. DCN2 lO 03 02S6.
SF APRESENTAÇÃO PDS/0003/83. DCN2 12 04 087S.

*****·***************

O

U

T

R

A

S

*******************

01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 197S XXXXXXXXXX
OS 03 PLEN SF INDICAÇÃO VICE-LIDER MDB.
06 03 PLEN SF MEMBRO TITULAR CME, CRE, CSPC E SUPLENTE CEC.
01 01 XXXX XX XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1976 XXXXXXXXXX
12 03 PLEN SF INDICADO VICE-LIDER MDB.
26 04 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM SOBRE INS/0002/75. DCN2 27 04 170S.
27 04 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0180/75. DCN2 28 04 1767.
27 04 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM SOBRE APARTE. DCN2 28 04 1776.
27 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 223. DCN2 28 OS 3007.
27 OS PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0028/76.
DCN2 28 OS 3008.
18 06 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0137/76. DON2 19 06 3882.
23 06 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0037/76. DCN2 24 06 40S4.
24 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 308. DCN2 25 06 4107.
10 08 CMIS CN DECLARAÇÃO VOTO PARECER 069. DCN ll 08 23SO.
lO 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 340. DCN2 ll 08 4625.
31 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0054/76 •. DCN2 01 09 5306.
02 09 PLEN SF DECLARAÇÃO VOTO PRS/0049/76. DCN2 03 09 5405.
02 09 PLEN SF DECLARAÇÃO VOTO PLC/0064/76. DCN2 03 09 5408.
06 lO PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0063/76. DCN2 07 10 6619.
08 lO PLEN SF DESIGNADO SUBSTITUTO EVENTUAL DA CR.
26 lO PLEN SF DESIGNAÇÃO MEMBRO TITqLAR CF.
24 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 593. DCN2 25 ll 7661.
30 ll PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0564/76. DCN2 01 12 7940.
03 12 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0119/76. -DCN2 04 12 81Sl.
01 0'1 XXXX XX XXXXXXJÇXXX ATIVIDADES EM 1977 XXXXXXXXXX
09 03 PLEN SF MEMBRO TITULAR CME, CRE, CSPC E SUPLENTE CEC.
ll 03 .PLEN SF INDICAÇÃO VICE-LIDER HINORIA.
2S 03 PLEN. SF ENCAMINHAHENTO VOTl\CÃO RQ. 044: DCN2 26 03 0644.
28 03 PLEN SF SUBSTITUI SEN ADALDÉRTO SENA !!I!:!·!BRO TITULAR DF,
27 04 PLEN CN ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/023S/76. DCN 28 04 0716.
29 04 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 30 04 1234.
29 04 PLEN SFDISCUSSÃO PLC/0017/77. DCN2 30 04 1228.
02 05 PLEN SF'DISCUSSÃO PLS/0180/76. DCN2 03 05 1276.
02 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0180/76.
DCN2 03 OS 1279.
06 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 0110. DCN2 07 05 14S3.
11 OS PLEN CN DISCUSSÃO PDN/0044/77.· DCN 12 OS 0909.
18 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 19 OS 1861.
18 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 132. DCN2 19 05 1860.
18 OS PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PLC/003S/77. DCN2 19 05 1862.
20 05 PLEN.SF DISCUSSÃO PDS/003S/76, DCN2 21 05 1986.
02 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 03 06 2430.
15 06 PLEN CN DECLARAÇÃO DE VOTO PEC/0009/77. DCN 16 06 1492.
21 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 06 2960.
23 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 183. DCN2 24 06 3043.
23 06 PLEN SF ENC~!INHAMENTO.VOTAÇÃO PLS/0132/77. DCN2 24 06 3049
~3 06 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0132/77.
DCN2 24 06 3046.
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29 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 30 06 3256.
09 08 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0055/77. DCN2 10 08 3674.
11 08 DF
SF ELEIÇÃO VICE-PRES DF. DCN2 12 08 3918.
26 08 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/OQ59f77. DCN2 27 08 4109.
26 08 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0~37./76. DCN2 27 08 4112.
31 08 PLEN CN DISCUSSÃO PLN/0012/77. DCN Ol 09 2200.
15 09 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/,00~·3/76. DCN2 16 09 4659.
20 09 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0085/77. DCN2 21 09 4807.
19 10 PLEN SF JUSTIFICAÇÃO PRS/0093/77. DCN2 20 10 5876.
20 10 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 415.
DCN2 21 lO 5928.
21 10 DF
SF VOTO EM SEPARADO PARECER 835. DCN2 22 10 5981.
21 10 DF
SF VOTO EM SEPARADO PARECER 825. DCN2 22 10 5975.
03 11 PLEN SF JUSTIFICAÇÃO EMENDA PLS/0135/77. DCN2 04 11 6348.
08 11 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0168/77. DCN2 09 ll 6474.
10 11 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 11 11 6570.
14 11 CSPC SF VOTO EM SEPARADO PARECER 926. DCN2 15 11 665.9.
17 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 476. DCN2 18 11 6718.
17 11 PLEN SF DISCUSSÃO·PLS/0215/77. DCN2 18 11 6719.
18 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0001/77. DCN2 19 11 6798.
23 11 PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0013/77. DCN2 24 11 6967.
23 11 PLtN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PRS/011:/77. DCN2 24 11 6983.
28 11 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0112/77. DCN" :9 ;; 7202.
28 11 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0107/77. DCN2 :9 1: 7187.
29 11 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 30 :; 7:44.
29 11 PLEN SFODISCUSSÃO PLS/0168/77. DCN: c: 1: 7453.
30 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/01:2/77. DCN2 01 12 7364.
03 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. ·DCN2 04 :: -~::.
O1 O1 XXXX XX lOtXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1 9 7e x:o:J".XXY..XXX
09 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. Olf.
~2 lO 03 0204.
14 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 0:3.
~2 15 03 0343.
15 03 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0065/77. _DCN" ;t C3 0378.
04 04 PLEN SF INDICAÇÃO V.ICE-LIDER MDB E M:NOR:A.
05 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 056.
~2 06 04 0903.
06 04_PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC;Ooo::;~. DCN2 07 04 0941.
07 O4 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. CS 6 . ::>CNZ O8 O4. 1 O3 9 •
07 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 061.
::>CN2 08 04 1040.
10 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 061. ::>CN2 11 04 1154.
11 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/O:J":7f. OCN2 12 04 1214.
12 04 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PLS/0237/76.
~2 13 04 1264.
12 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0009/78. OCN2 13 04 1255.
12 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0:3"/76. DCN2 13 04 1258.
13 04 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0111/76. OCN2 :4 C4 1318.
14 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/01::06. DCN2 15 lO 1358.
25 04 CMIS CN VOTO EM SEPARADO PARECER 048. OCN 26 04 0689.
28 04 PLEN SF SUBSTITUIDO SUPLENTE CEC PELO SEN CUNHA LIMA.
28 04 PLEN SF MEMBRO TITULAR CEC.
04 05 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PLC/0001177. DCN2 05 05 1907.
10 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0237/7€. DCN2 11 05 2053.
10 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0001/77. DCN2 ll 05 2066.
29 05 PLEN SF CONTRADITA QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 30 05 2534 .
.20 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0240/77. OCN2 21 06 2993.
09 08 PLEN SF DECLARAÇÃO OE VOTO RQS/0113/78. DCN2 10 08 3646.
23 11 PLEN CN DISCUSSÃO PEC/0014/78. OCN 24 11 2224.
23 11 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0001/77. OCN2 25 11 5975.
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27 ll PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0001/77. DCN2 28 11 5997.
27 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO'VOTAÇÃO RQ. 353."DCN2 28 11 5999.
28 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0001/77. DCN2 29 11 6024.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1979 XXXXXXXXXX
01 02 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 02 02 0021.
01 02 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.
DCN2 02 02 0023.
13 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0007/76. DCN2 15 03 0277.
13 03 PLEN SF ~lEMBRO TITULAR QF, CE, CME, CRE.
16 03 CE
SF ELEIÇÃO PRES CE. DCN2 17 03 0293.
27 03 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0029/77. 'DCN2 28 03 0461.
30 03 PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 31 0,3 03S7.
17 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0073/77. DCN2 18 04 0899.
18 04 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0007/76. DCN2 19 04 0946.
19 04 PLEN SF DISCUSSÃO P.S/0057/79. DCN2 20 04 1011.11 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0139/79. DCN2 ·12 o·s 16.39.
1S OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM ... DCN2 17 OS. 1866.
17 OS PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0046/7S •. DCN2 18 05 1B9i.
1S OS PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 19 OS OS6S. 1S OS PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN. 19 05 08.70.
21 OS PLEN SF DISCUSSAO PRS/0001/75. DCN2 22 OS 1950_22 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO PLS/0092/79. DCN2 23 05 19SO.
23 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0143/7S. DCN2 24 05 2027.
24 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 150. DCN2 25- 05 2069.
29 OS PLEN SF DISCUSSAO PLS/0034/7S. DCN2.30 05 2164.
30 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO RQ. 17S. DCN2 31 05 2202.
01 06 PLEN SF QUESTAO DE ORDEM. DCN2 02 06 2283.
.
01 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 171. DCN2 02 06 2283 •..
04 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/014S/79. DCN2 OS 06 23S7.
04 06 PLEN SF DEÇLARAÇÁO DE VOTO RQS./0145/79. DCN2 OS 06 23S9 •
.OS 06 PLEN SF INTERPELA MIN PLANEJAMENTO. DCN2 06 06 2393.
07 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 OS 06 2S34.
.
08 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2-09 06 2S64.
08 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. lSS. DCN2 09 06 2S68.
11 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM· DCN2 12 06 2S93,
20 06 ~LEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 186. DCN2 21 06 2842.
20 06 PLEN-SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 207.· DCN2 21 06 2844.
21 06 PLEN CN DISCUSSÃO 'PEC/0002/79. DCN 22'06 1246.
21 06 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0093/77. DCN2 22 06 28S3.
22 06 PLEN SF PISCUSSÃO PLC/0028/79. DCN2 23 06 2934.
27 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 28 06 311S.
07 08 PLEN SF.DISCUSSÃO PLS/0218/76. DCN2 OS 08 34S2.
23 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 282. DCN2 24 08 3832.
23 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 283. DCN2 24 08 3832.
30 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 318. DCN2 31 08 4032.
17 09 PLEN SF RENUNCIA MEMBRO TITULAR E PRES CE. DCN2 18 09 4547.
23 11 PLEN SF SUPLENTE CR. DCN2 24 11 6318.
04 12 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0199/79. DCN2 05 12 6794.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1980 XXXXXXXXXX
04 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0004/80. DCN2 05 03 0080.
19 03 PLEN SF INTEGRA BLOCO PARLAMENTAR PMDB. DCN2 20 03 0437.
2S 03 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 26 03 OS36.
2S 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0013/80. DCN2 26 03 0535.
26 03 PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0003/80. DCN2 27 03 0572.
26 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0013/80. DCN2 27 03 0573.
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10 04 PLEN-SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/030S/77. DCN2 ll 04 0824.
14 04 PLEN SF DISCUSSÃO-P.S/ll6S/79. DCN2 lS 04 0884.
16 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PRS/ll6S/79. DCN2 17 04 0925.
16 04 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0006/80. DCN2 17 04 0932.
08 OS PLEN SF DISCUSSÃO P.S/1238/79. DCN2 09 OS 1468.
19 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 20 OS 1762.
22 05 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PRS/OOS7/79. DCN2 23 OS 1930.
23 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 24 OS l97S.
26 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. l7S. DCN2 27 OS 2032.
12 06 PLEN SF DISCUSSÃO PRS/0033/80. DCN2 13 06 2S96.
20 0-6 PLEN SF CONTRAlriTA QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 21 06 2943.
20 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 21 06 2942.
20 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 21 06 2934.
24 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 25 06 3034.
26 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 27 06 3140.
26 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0271/75. DCN2 27 06 3142.
27 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0140/80. DCN2 28 06 3287.
12 08 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 13 -08 3606.
13 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 318. DCN2 14 OS 3644.
14 08 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 1S 08 3681.
14 08 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0138/79. DCN2 15 08 367S.
1S 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/013S/79. DCN2 19 08 3766.
21 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0138/79. DCN2 22 08 3841.
27 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 3S3. DCN2 28 08 4014.
28 08 PLEN SF DISCUSSÃO RQS/0228/80. DCN2 29 08 4040.
02 09 PLE~ SF INDICAÇÃO MEMBRO TITULAR CM. DCN2 03 09 4172.
03 09 PLEN CN QUESTAO DE ORDEM. DCN 04 09 2284.
03 09 PLEN CN QuESTÃO DE ORDEM. DCN 04 09 22SS.
-03 09 PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 04 09 2268.
03 09 PLEN CN QUESTAO DE ORDEM. DCN 04 09 2288.
03 Q9 PLEN CN QUESTAO DE ORDEM. DCN O'l 09 229S.
03 09 PLEN CN ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PEC/OOSl/80. DCN 04 09 2276.
04 09 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/01S4/80. DCN2"0S 09 4219.
11 09-PLEN SF INDICAÇÃO, EM 11 09 80, PARA INTEGRAR COMISSÃO
ESPECIAL SF CRIADA PELO RQS/0273/80. DCN2 12 09 4S36
23 09 PLEN SF QUEST.AO- DE ORDEM. DCN2 24 09 4844.
2S 09 PLEN Sl" ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 399. DCN2 26 09 S042.
2S 09 PLEN SF.QUEST.AO DE ORDEM. DCN2 26 09 5046.
08 10 PLEN SF_ ENCAMINHAMENTO VPTAÇÃO RQ. 422. DCN2 09 10 S440.
22 10 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO RQ. 43S. DCN2 23 10 S971.
23 lO PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 43S. DCN2 24 10 6028.
OS ll PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. SOO DCN2 06 ll 6404.
19 11 PLEN SF DISCUSSAO PLS/0211/80. DCN2 20 11 6912.
21 11 PLEN SF QUESTAO DE ORDEM. DCN2 22 ll 7044.
21 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO PLS/0266/80. DCN2 22 ll 7040.
01 12 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO RQ. S77. DCN2 02 12 7392.
01 12 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/OOS6/80. DCN2 02 12 739S.
01 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 02 12 7396.
03 12 PLEN SF QUESTAO DE ORDEM. DCN2 04 12 7SlS.
04 12 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PRS/017S/80. DCN2 OS 12 7721.
04 12 PLEN SF DISCUSSAO PLC/0092/SO. DCN2 05 12 7679.
04 12 PLEN SF DISCUSSAO PLS/0267/80. DCN2 05 12 7700.
04 12 PLEN SF QUESTAO DE ORDEM. DCN2 05 12 7726.
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04 12 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM; DCN2 OS 12 7666.
04 :1,2 PLEN Si' QUESTÃO DE ORDEM •. DCN2 OS 12 7701.
01 01
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1981 XXXXXXXXXX
09 03 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQS/0003/81. DCN2 10 03 0124.
11 03- PLEN CN DISCUSSÃO PEC/0087/80.
DCN 12 03 0102.
12 03 PLEN CN ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PEC/008S/80. DCN 13 03 0118.
13 03 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0110/80. DCN2 14 03 0308.
17 03 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0018/80. DCN2 18 03 0366.
24 02 PLEN SF ELEIÇÃO 3SEC MESA DIRETORA. DCN2 25 02 0007.
01 04 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 041. DCN2 02 04 0773.
01 0.4 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 02 04 0770.
07 04 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 08 04 0895.
08 04 PLEN SF DISCUSSÃO PLS/0303/79. DCN2 09 04 0928.
22 04 ÇMIS CN EMENDA PLN/0004/81. DCN 23 04 OS7S.
22 04 CMIS CN EMENDA PLN/OOOS/81. DCN 23 04 OS76.
06 05 PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0007/81. DCN2 07 OS 1546.
30 04 CMIS CN EMENDA PLN/0007/81. DCN 01 OS 0677.
.
14 OS PLEN SF DECIDE QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 1S 05 1781.
15 OS PLEN SF DISCUSSfi.O PD!::/OO:C5/nO.
nr:N2 1G 05 1840.
15 05 PLEN SF ENCAMINI!l\MENTO VOTACÃO P.QS/0098/81. DCN2 16 OS 1838.
21 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. ÓCN2 22 05 19S4. _
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE. ORDEM. DcN2 22 OS.19S2.
21 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 107. DCN2 22 05 19S6.
21 05 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0070/80. DCN2-22 OS 1971.
21 OS PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0303/79. DCN2 22 05 1981.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 OS 19S2.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 05 19S3.
21.0S PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 OS 19S3.
21 05 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DcN2 22 OS 1961.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 05 1967.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2-22 OS 1970.
21 OS PLEN SF QUESTÃO. DE ORDEM. DCN2 22 OS 1976.
21 OS PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 22 05 1979.
21 05-PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM.
DCN2 22 OS 1984.
OS 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 06 06 ~404.
08 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 09 06 2463.
09 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 10 06 2498.
09 06 PLEN SF DECLARAÇÃO DE VOTO PLC/0083/80. DCN2 lO 06 2S10.
09 06 PLEN SF-ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0083/80. DCN2 10 06 2509.
11 06 PLEN SF' ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 131. DCN2 12 06 2S93·.
11 06 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 12 06 2622.
11 06 PLEN SF DISCUSSÃO PLC/0083/80. DCN2 12 06 2616.
11 06 PLEN SF ENCAMINHAMEN~O VOTAÇÃO RQ. 132. DCN2 12 06 2615.
22 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO RQ. 140. DCN2 23 06 2818.
2S 06 PLSN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0083/80. DCN2 26 06 2957.
26 06 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0001/81.
DCN2 27 06 3028.
10 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0303/79. DCN2 11 08 34SO.
11 08 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0303/79. DCN2 12 08 3493.
19 08 PLEN SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 20 08 3716.
09 10 PLEN SF DISCUSSÃO PDS/0030/81. DCN2 10 10 S317.
22 10 PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 23 10 2434.
22 lO PLEN CN QUESTÃO DE ORDEM..
DCN 23 10 2436.
24 11 PLEN SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLS/0281/81. DCN2 25 11 6611.
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12 PLEN
12 PLEN
12 PLEN
12 PLEN
12 PLEN
12 PLEN
12 PLEN
12 -PLEN
12 .PLEN
12 PLEN
12 PLEN
12 PLEN
12 PLEN

01 01
13 01 PLEN
13 01 PLEN
13 01 PLEN
13 01 PLEN
13 01 PLEN
13 01 PLEN
13 01 PLEN
13 01 PLEN
13 01 PLE~
28 04 PLEN
07 06 PLEN
16.06 PLEN
23 06 PLEN
22 U9 PLEN
03 12 PLEN
04 12 PLEN
04 12 -PLEN.
04 12 PLEN
03 03 PLEN
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SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO RQ. 417. DCN2 03 12 6885.
SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO PLS/0281/81. DCN2 03 12 6896.
SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇAO PRS/0090/81. DCN2 04 12 6952.
SF QUESTAO DE ORDEM. DCN2 04 ~2 6947.
SF QUESTJI.O DE ORDEM. DCN2 04 12 6955.
CN .QUESTJI.O DE ORDEM. DCN 05 12 3083.
SF DISCUSSAo PLC/0118/81. DCN2 06 12 7023.
SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇJI.O PRS/0088/81. DCN2 16·12 7225.
SF DECLARAÇJI.O DE VOTO PLC/0123/81. DCN2 17 12 7285.
SF DECLARAÇJI.O DE VOTO PRS/0090/81. DCN2 18 12 7320.
SF QUESTJI.O DE ORDEM. DCN2 18 12"7334.
SF QUESTJI.O DE ORDEM. OCN2 18 12 7337.
SF_ENCAMINHAMENTO VOTAÇJI.O PRS/0190/81. DCN2 19 12.7371.
XXXXXXXXXX ATIVIDADES EM 1982 XXXXX.XXXXX

SF DECLARAÇAO DE VOTO RQ. 026. OCN2 14 01 0194.
SF DECLARAÇAO DE VOTO RQ. 012. OCN2 14 01 0152.
SF QUESTAO DE ORDEM. DCN2 14 01 0176.
SF QUESTAO DE ORDEM. DCN2 14 01 0170.
SF QUESTAO OE ORDEM. DCN2 14 01 0162.
SF QUESTÃO OE ORDEM. DCN2 14 01 0185.
SF QUESTÃO DE ORDEM. OCN2 14 01 0191.
SF DECLARAÇÃO DE VOTO RQ. 010. OCN2 14 01 0122.
SF DECLARAÇÃO DE VOTO RQ. 008. DCN2 14 01 0167.
SF ENCAMINHAMENTO VOTAÇÃO PLC/0114/81. DCN2 29 04 1238.
SF JUSTIFICAÇÃO RQ. 114. "DCN2 08 06 2042.
SF DISCUSSÃO POS/0003/82. OCN2 17 06 2209.
SF QUESTÃO DE ORDEM. OCN 2~ 06 1264.
CN DECIDE QUESTÃO DE ORDEM. DCN 23 09 1799.
SF DISCUSSAO PLC/0143/82. DCN2 04 12 4S7S.
SF DISCUSSÃO PRS/0127/82. DCN2 OS 12 466S.
SF DISCUSSAO PLC/0063/82. OCN2 OS .12 4664.
SF QUESTÃO DE ORDEM. DCN2 05 12 4665.
CN QUESTÃO DE ORDEM. DCN 04 03 0016.

(Comissilo lk Reloç6es Exteriores e Defesa Nocional.)
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no inciso I deste artigo, quando ínuoglllllle$ do Quadro de OfiCiais
Aviadoo:s, -~· oxpt=io "doAI''.

OFÍCIO DO l\IINlSTRO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
N" 95195, do 16 do"""""'"· encamiobmdo inf~ so-

m., os quesitos constan!tJ do RequeDmol!lo ri' 132, de 1995, de

MENSAGEM N"157, DE 1995
(Do Poder Executivo)

autcriadoSenada:JoioRocba.
As .inf~ foram C'IX"minbacJ.s, cm c6piu,
ao~.

o Requerimento vai ao Aiquivo..

OFfcloOOPSECRETÁRIODACÂMARADOSDEPVTA·
DOS

&cambrJomdo à

~do

Senado F«k1DI

t4tPrzfo do uguin# P"'Po'

a.,.

PROJETO DELEJDA CÂMARAN"40,DE Jll!l5
(N" UJM, na C.. de a<f&<m)
(Do iDicWiva d o - da Rop!blic&)

Seuha..s Membros do CODgesso Nacional,
Nostetmos doctigo61 da Coosliluiçio Fedcnl. suba:eto l
e~aàa dolibelaçio de Vossas Exc:ek!ocias, acompanhado de Exposiçio de Motivos do Seuhor Ministro de Ealado da Aerooiutic:a,
o texto do projeto do lei que ''DUpllc sobre a distribuiçio do efetivo da ~lica em tempo de poz".
IIIullia, 7 do IDIIt\'0 àc 1995.- Femondo Heorique Car·

-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS H' 11/GM!, DE 7 DE MARÇO DE

D1opõe •bre a dlolrlbalçiío de efdl.., da AeroIIÚIICaeatempo.depu.
O Coogl<soo Nacia>al decreta:
Art. 1• Cabe oo PlooidcDe da Rop!blic& diJiribuir, ama!- . o efelivo do oi"Jciais, pcrposiOI. clot
~do
Co<po de Oficiais da A"""""tica. de que ..,.,. o m:t. 1• da Lei ri'
6.837 do 29 de outubro de 1980, e ao MiDi11ro da Aeroúulica a
<liom-buiçio dos efclivoo do pcnool gnoduado, ""!"itadoo os Jimi.
toa mUbelccidoo !I& Lei doFIUÇio da FCIÇL .
§ 1• A dislziiDiçio doa efelivos de que....,. Cllc artigo-'
- p o r & 00 fiDs de pmmoçio. oplicaçlo da Quota Compulrlril pnovisla 110 Es1llulo doa Militamo.
.
§ 2" eam ..c:oç~o doa posrm do or..;.;.~i· e~
""""'drio i mmutouçio do fluxo ,.guiar c cquil!bEio da Cln0ll1,
o Poder &ecutivo, 10 distribuir 01 efdiv~ poderá exc:eder 01 limira doa pootDO em &16 dez porcento, obte<vmdo que lllo ~
em aumctm nos efetiv011 gioblis do Oficiais pnwistm :aa. Lei de
F"!UÇio da Força nem !IA deopeaa tol&la elco c:a:u:spoodemo.
Art.l"Eala leiezm.em vip~~&dala de sua p>blicaçio.

dif....,,.,

::as~ENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AERO.

Excelemlssimo Sonhe< l'tesideme da Repúbtic:a,
.

A Lei ri' 6.837, de 29 do ouiUbro de 1980. altenda pelas

Leia n'll7.!30, do 15 de outubro do 1983,e 7.200, de 19dejunho
de 1984. estabelecia que os efetivos de Oficiais e Pmças. a vigoramn em cada ano. seriam fixados. teSpOCtivamente. por ato do~
sidemc da República e do ~daAerouánticL
2. Ju ..reridls -õuições fonm. entre~anto, ,.vogados. por
força do disposto DO llrtiao lS do Ato das Disposições Comtilu·
cioDais TmDiitórias. visto que. de ac::ordo com o item. m do artigo
48 da Coasti!uiçlo, c:abe ao Coogl<soo Naciooala finçio e a ..,.
dific:açio do efelivo das Forças Amladas.

3. A M<dida l'rori!áia ri' 43, de 28 de

DWÇO

de 1989.

trmsf«mocca .. Lei ri' 7.763, de l7 de abá1 do 1989, - ·

&16 30 de abá1 de 1990, a vig&!Cia das disposições legais que autorizawm o Poder Executivo a fi:ur os cfetívos das Forças Aimadas.
a vigcarem c:ada&DO, 110 liadedasl.eis doF'isaçioda Força.
4. Ein floe do ""'""'imcnto das Administrlç&s anteri=s
CSICI efi:civos. •••i••
a ser dismõriclnr;. DeSte .Ministá:io. pelo
P=ideme daRapóbiX:a. DOO IDOS do 1991, 1992, 1993 e 1994.
IEGISU.ÇÁO CITADA"
5. É julzD deste MiDisl6rio a """'Sid•dc: do sa: aiado um
dispositivo 1ep1 -..e mrom.. o l'lesideDto da República a disc:utir
LEJN!'6.837,DEl9DEOvroBRO DE l9IIO
.
os efetivoo do Oficiais da ACZOIIiDlica, DO limite da Lei de F"IUÇio
oo d'dlooo da Força Aérea Braolelra em de Forças. a e:<emplo'do que foi elebondo pua os MiDist&ios da
tempodepued.iouúapnmdladaa.
- . . . d o Exércilo. atrav& das Leis ri' 8.098, de l7 do novemO li'luidcul.o da Rep!blica. f.oço l&berque o Coagtoslo Na-· bro de 1990 e ri' 8.071, de 17 de jllho do 1990, ""!""livamente.
6.
da ~de tempo, visto que .. ptOU>JÇÕCS
cloual deaata c eu smcimo a seguimo lei:
deorx:Ws Geutnis pt'OVistas pua o dis31 c1e IDIIt\'0 de 1995, viArt.!•Os efelivos de pÕsaool da Força Al:rea BlUileúa. em
...,. ó pwucDimento das vaps abertas 11th o dis 21 do DWÇO de
tempo do poz. ta:io os seguiDlés limites per postooe pm..çnca:
1995. e que sem a fixaçio de efeâvo pam. o ccrrmte ano _não poI-Oficiais
derio <JCX~m:r tais pronw:;çõe:s. propcdlo a Vossa Excelência a Ex-T~~mx--------------~ pediçio de um Projeto do Lei confom~e auexo, eslabe!c<=do
- Majola-llrigldcims
'"""P""'tri ao Pn:sideuto da Repúblic:a ~ • dislriru~ ~
-llrigldcims-----------------~8 efetivo de Oficiais e ao Ministro da Aeronáuuc:a para a distribui-~------------------..239 çio do efetivo de G!:aclwlos, no limite da lei de Faação de Fcxça.
RespeiiOsamellto, Mauro J'* Mlnmcla Gtmdra, Ministro
-T~~--------------S.U
- Majoles
da Aerooiutic:a.
Cçílies
(À ComUsiio tk Reiaçiiu Ezkrior<s • D<fo.. Na·
-- Primemx.
Segundos-T......,. ---------2.768

Faa

Em-

·-------------..21

·------------------8!15
-----------------1A91

n-Praçu
-Suboficiais. Sargeutos ------------17.000
-Cabos e Soldados
-Taifeimo
-P=oa!Graàuaclo
Vohudrioc du_____________
difeieUes espcci• 1id•des do Catpo
ckl
_:_!.oco

ciomL)

O SR. PRESIDENI'E (l'eotouio Vilela Filho)- O expedielllelido vai i p>blic:açio.
.
Solre a mesa., projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.11: Secmt6rio em exerclcio Senador Antônio Carlos V al.lada:1es.

--------------23.000

-------------------:l.'lOO

Paztp!o ÓDÍCO. Aos

posrm do Ofic:ial-<leDeml, ..retidos

.

É IiOO o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N"li9, DE 1995
A11<n a Ld d' 5.809, de 10 de outubro de
Jm, qae dlopõc oobre a relribal~o e dl.-eilos do
pcsooaldd e miDtar cm ocniço da Ualão e dá OD•
tnspnmdêadas.
O Coagleuo NaciaW dcc:re""
Art.1•0 iDciso !,do art. 21 da Lei n"5.809. de 10 de OUID·
bro de 1972., passa a""' a sesaiDie mlaçio:

Março de !995

Art.21.0mxllio-familiar~c:alalladoemfuoçiodaindelli·
zaçio de lOJ""SC"~ "" exterior n=bida pelo servido< i DZio
de:
.
I- 10% (dP7 por OOillo) de seu valor, pora a esposa; e
n- 5% (c:mco por ceato) de seu valor. poracada um doo..,.

guiDies dcpmdcrteoc
a) filho.""""" de 21 (VÍD"' c um) moo ou esiDdan"' llXDOI'
de 24 (vintt e qu.oau) ...,. que Dão n=ba 1'<GIWICr.IÇ3o ou invüi-

Art.21 .. - - - - - - - - - - - - ·
1-10% (dezpo<omto)de seu valorporaocl>njl·
se. COIIlpOIIheim ou oomponbein. com "'em viva hf.
mais de clDco anos, sob sua deprndo!'1":ia ectdmitl

doou intcrdiso;
b) filha oolttn.que alo =bamllll>mÇio;
c) mie nl•L
=ba zammeraç1o;
d) euadoa. edocv01. D.Uelados e nm'•'edos, nas mecaas
n. cmdições du iluu ~;e
•)·---------------_
e) a mu:ltcrsokn. ""'""qr•ir•dt ou viliva. que viva. no mfaib) · - - - - - - - - - - - - - mo h.i. cinco .,.,., oob a depmdbr'a e<:aiOmica do servido< sole ) - - - - - - - - - - - - - - l.eiro, deaquado a:1 v.Cvo. e mépimtO Jicnistiro iqwtimmto lod) · - - - - - - - - - - - - .. gal dequalq>er
pora,. casar.
e) (ouprinlido)
Art.
29.
u.osporu
t aaegmado na f<><ma e
Art. ']!l
ao lll'L 29 da Lei n" 5.809, de 10 de
que se seguem.
ouiDbro do 1972, a 10guintt tedaçio:
I-~· •• ..... pca o~ e seuS dependentes,
e tr.n•l•Ç'io d& t.p...,._ ....,.X. deaignado pora:
Art.29.a) mlJ.Ioio px
n=te ou missio IDmiitóóa de duraçlo sun- Passagem via aáu pl1'l. o sc:rvidor ou :mviperior a 6 (s.as J tnrwr:s.. com a:aximça de sede; c
den, "" cl>njlgo ou companàoiro ou oompa!llleim """'
b) ~' .,.,....,.,._ com l!l1ldallça de seclo, de dumçlo inquem mmr6m UDiio est.l.vel h.i. mm do cinco moo e depeodaltos IDCIIIliC& qaaudo fO< designado.,.,. o exerci- ferior a 6 (seu 1 mna c l.f!Ual ~ supcricra3 (t~Es.) meses,. comdecio, em CIIitor prov;.ório. de misdo coolridccada JlCl'" penden!tts
D - paaarr• •• .,_ pcra o SCJVidar, sua esposa e. de-""""""'o
cóuaçio seja
mperior a 30 (tJ:iDia) diu;..e
m-cuja
_____
.:.._________
pe:odeottl I:IXD.'.Irfto r.f"~ ra dcsignadoperaoex.etácio, einc:a·

que-

dai-

O

oe...

coud;ç&;

=======

I----

Art. 3" Esta lei .ma em vigor na data de saap1blicoçio.
Art.4l'Revogam-seas~emcoullário.

titcrprovJIÕnCl. .k oWIL:I caudcndaperrnanentf"e cujach.uaç.io
seja supenar a 31.-

Jn-cação
O J?l"S"11Ie projeto foi çmeo.tado em 1991. pelo ealio SeIIOI!or Mm:o Macio!, hoje VJCO-P!eaiden1e da Rep6blica, tendo
sido arquivado. sem apRciaçio po< fcxça do Regimemo IDt=o do

S<aado FeàmL
Eatou agoea_...,oo.onac:er!Qade que os meus ooms ap6c dolido ....., Dia verificar "'e o meamo. pela
majmma, mmoceaaprovaçiodaCaa.
· .
VIII. a proposiçio a adoqoar a IJODDI. em tela ao DDVO tnaD>OIIIO eouslilucicml dado à famllia de fato, haja viola o m. 226, §
3" da Lei Maica" que estip1la que pora efeno de pmcç1o do &lado, é roc<lllbecida a UDilo eotivele- homem e mulher como..,.
tidadc familiar. deveDdo a ki facilitar :ma coo.verslo em cuameD.~
to.
Resla destacor que a oqnalizaçio doa~ e companbeãu de fato aos cl>njlsos. na pm:epçio doa 10% (dez pcx
CCIIIO) elo rqxeseDI&çio, ~ atcude a mesma meaa 1qls <XIIIItimcioaal "'e basc:oa i fcgilimaçio da familia de fato, ofetivamen10 CCIISÚIDidana forma de UDilo est.l.veL
Afastando esse descompasso c:ntM uouna em vig« e u novas posturas ccastimcionais previstas pua a matma. aaeditamos
estar-se apezfeiçaondo o onlenameuto ju!di<:o bnsileim.
Sala das Sessões, 21 de março de 1995.- Senador Romero

Jad.
LEGISlAÇÃ-O CITADA

IU1llU 1 .:h&l.

c

I A (_.., Co~. )~
... - [Jrt-ud# 1,,...lfdtntd)

t!

Cidada-

O Sll. I'I!.ISIDFNTE (Tooolcio V dela Filho) - O projeto
sedplbl>C11do. ,_..,.,. """'"'""c:ompeteDte.

Solno
Scaetino cm

...._""'""'*~que sai
Ga'OI.&Jo.

lidopleoSr.!•

w.da ADIÕaio Carlos Valladares.

E..,_o...,_

PROJETO DI USOUIÇÃON"33,DE1995
[ - • llqloaontação do Seaado Foderal
•Rio·~
OScaodo . . . , _ . A.rt. 1• F.::a.a N ...~ o iDciso IV do art.&a,os artigos de
64 a 74 ircld:rw. oa ~ me 307 do Regnl•merto AdmiDjs..

...

ttmvodo~~

*

Art. 2' A ataçio
q.oe nta o artigo aatorior sed feita de
fO<ma gradaova •• J I de """"'de 1997.
§ I• A porur do pubbcaçM> desta Resoluçio os1io proibidas
counta#S- umsf.mx.u e tJOtDC8ÇÕ<S a qualquer tllulo para o
referido Otgio E.spooaL
§ ']!l A3 vagas decx:a=u.. de aposeuladoria. trmsfcdncla.
liceDça oo ~ - pode:io ser J>=lldlidu, coosiclenndo..se
autanaticamentc extinw

Dllpõe oobre a relribalçio e dl.-eilos do pcsooal
c:id. c mBI!ar ao. senriço da União Do cDcriõr, e di

§ 3" Os ser~idaes em atividode Da Rqxesentaçio do SeDado Foderaloo Rio de Janeiro, à q,oc. da atioçio, ledo
tos gliQDiidos aa sede do Senado Fedem! na Capila1 da Rep6blic:a.
Art. 30 Esta Resoluçlo entr.t em vigor na data de sua publi-

outra proúlêndu.

caçio.

LEI N" 5.809, DE 10 DE OUIUBRO DE 1972

=•·cfirei..

_ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 1995

Art.. 4'1 Revogam-se as disposições em conttário.

Jusllllcaçio
A pennan.!ncia de uma represeataçio do Scuado Federal na
cidade do Rio de Jmeiro, se. """pl'imeiros tempos da mudança da
capital. apoiava-se DUDI. mz,oavelmento ,PstifJCida l'IÚo de ser,
nos dias atuai.s. nio enooa:tra DeDbuma justificativa plausfvel. na:n
respaldo em modelos CCI"!sisrentt:s de aplicaçio de reomos públi·
Dosativá-la; além doo beael!cios óbvios, poded. se tomu
um fato emhlcmf.tico, uma garantia. CCII1C2ta da voo.tadc politica
de rompercomfoaoasultOijl""""" de sestfoda coisa pública.
A exiÍ!JÇIO gtadativa, ao longo de doi> """"· ganmtiri aos
=ido= lotados naquelo órgio o .!opio teaJpCml uec:eadrio i
mudmça domiciliar. respeitado um Jl<UD de adaptaçio i idéia e
implCacindtvclls modidas pdticas que terio de ser tomadas em
funçio da -.ferlncia.
Sala das Sessões. 21 de lllli1ÇO de 1995. - Senador Ney

s............

IEGISV.ÇÃO CITADA
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SENADO FEDERAL

Art. 62 O Smado Federal tem a seguinte estrutura bhica:

---Ãrt"M.'1~~."R-;;~-&;s;.;.;F.;;:
tal no Rio de Janeiro
Art. 65. À Repttvn"ÇÕO do SeDado Federal no Rio de Ja.
neiro compete coordeDit, diti.gir e executar as tuefas refcmn!es ao
conttolo fiDanceiro, polrimooial. de pessoal. de trauspone, de segmauça. de infomuoçio, de divulgaçõo e de ootras atividades de
interesse do SeDado Federal no Estado do Rio de Jeneiro, segundo
inslmções da Comissio Diretcn. .
Parigmfo úoioo. Sio 6Q!ios da Repttvntação do Senado
Feder.d no Rio de Janeiro:
1- SelViços Jntemos;
n- Setviços Auxilia=;
m- Serviço de Divulgaçlo.
Art. 66. Aos SelViços In!emos compete orientar. coordeoar.
supelVisicmr ~=trolarà exec:uç5o das atividadcs ~
vas da Repttvntação rclalivas a pessoal. ímanças, palrim&lio e
secretariado.
.
Patagrifo úuioo. Sio 6rgios doa SelViços Jntemos;
I- Seç>o de Aclminjstmçio:
D- Seç>o de Secrdaria<jo.
Art. 67. à Seç>o de Adminisu.çio compete receber. oontrolar e distribuir o material c o expediente da Represemaçio: excaJ.tar lmbalbos datilogmficos; Clq!IIDÍZir a '"""""jdaçõo dos dados estalfsticos; proceder ao OODirole do pessoal lotado na Represeotaçlo; expedir mensagens pelo.Sistcma Nacional de Telex. na
fama estabelecida pela Comissão Diretom; oontrolar a emissão de
cartões de estacionamemo de veiallos; enviar i administração central os documellloo """"o tombomento de bem da Repmemaçio:
atmder às solicitações de adminíslmlivo doa ágõas do S..
nado Federal, e executar outras tatefas ooaelatadas.
Art. 68. À Seçio de Se=tariado oompe1e prestar serviços
de gabine<e aos Senadores na RepteSOOtaçiO, cooidenar e oontrolar ta~efas relacionadas a publicações de natureza legislativa, e

exemtaroulms tarefasCOil'Ciatas.
·
Art. 69. Aos Serviços Auxiliares COD:lpete a exewçio, o
c:a:urole e a OOOidenaçio du atividades vincu.ladas a portaria,
tr.msportes, segurança e atendimento externo.
•
Parigmfo únioo. São 6rgios dos Serviços Auxiliares:

199

I -Seç>o de Portaria e Segur.mça: .
H- SoçãQ de Atendimento &temo e Transporte.
Art. 70. A Seç>o de Portaria e Segurmça ~· exoc:arar
serviços de portaria: receber e distribuir a c:ateapODdtac:i e joo.
nais; f"'JIDOVer • =servaç>o e limpeza das depenc!&rias. m6veis
e objetoo; polic:iar. pemwlOII!emmte, as h-eu adj""""tes ao p6dio
da Repttvntaçio do SeDado Fedesal no Rio de 1meiro e suas depend&lcias inf:e:mas., coottolar e fiscalizar o illgre:s:so de pessoas es-tranhas, a entrada e safda de objetos. o e~:tacionamento de vdmlos, em locais previamenle autorizados, e executar outru tazefas
carela1u.
Art. 71. A Seç>o de Atendimento &temo e Truspotte
compete aoompoaharprocessos. requisições e documentos de inte...,.. doo Seoadae< e SOlVi<faoes do Senado Federaljmto às_.-.
lições póblicas e instituições privadas no Estado no Rio de Janeiro,
a guuda. a manutcnç:io e o cosntrole dos vefculas do Senado Fedcnl existentes DI Reprc:senlaçio, registrando as cx:om!ncias com

os mc:smos; fomecer tiaDSpOrtc aos ~e sa:vidola. indicadoo pela Comissio I>ireUln, em trinsito pelo Estado do Rio de Ja.
lleiro c exccutaroutns tatefas ~
Art. 7J- Ao Setviço de DivulgaçW> compete proceder à divulgaç.io de promnciamcJJt.os de~ e de matérias noticiosas de iDteicsse do Se.oado; receber c U3nsmitir para todo o país.
quando for o caso, as matmas elabcndas pela Subsecretaria de
Divulgaçio do Senado Federal, c executar ootns tarefas ccmeia-•
las.

Parigrafo úuioo. Sio ÓQ!iOS do Serviço de Divulga~o:
I- Seç>o de No~clas e Informações;
n- Seçi9 de Pesquisas.
;\rt. 73. À Seç>o de Nodcias e Informações compelt enca·
minhar aos 6rgio da i:r:DptaJ.sa falada, escrita e televisiooada as
matmDs noticiosas rcoebidas da Seaetaria de Commkaç'o Social, bem oomo qwósquec outras informações do interesse do S..
nadó Fedesal: prestar assist&cia jomalistica aos Scmdores na
Repttvntaçiq aoompenhar a =epetividade do material jomalísti·
co of~. atrav& de recortes diários dos jamais. e executar outras t.a=las CC!Erelatas.
Art. 74. À Seção de Pesquisas compete coligir ma<erial par.l
publi<:açio da Súmula !nfOUilalÍva e -=ni-io pelos Sistema de
Telex, para a Secretaria de Ovnmicaçlo Social; cxganizar as escalas de seus servidores_e executar ounu ~fas correlatas.
SEÇÃOV

Do Dln:lor da Rep,.....tação do
SeDado Federal DO Rio de Janeiro
Art. 282. Ao Diretor da Represe!Uçio do Senado Fedesal
no Rio de Janeiro iocumbe planejar, supervisionar. cocxdenar e
cixitrolar a exeeuçlo elas atividades c:cmp!Oendidas nas linhas de
C<llllpel&lcia das unidades administrativas da IOplOSODtaçiO, """ Ji..
miles :fixadoo pela Conrissio Diretoia; í1SC8lizar a execuçio de
obras e t<parc>s na sede da Repttselllaçio. devidamente autoriza.
doo pela Comissio Direton: eacaminhar expeclien<es IOlativos •
alienações que. 111. forma deste Regulamento, devem ser prcx:essadas pela Subse=laria de Adminis!Dçio de Material e Pattim&rio;
solicitar ao Primeiro Sec:tetmo a designaçio ou dispensa de servido= do exerciclo de funçio gmliítcada; observar e fazer obser·
var, no imbilo das unidades gdmjnistralivas da Representaçio, as
detmnjnações da Comissão Diietora. do~ e do PrimeiroSeci..lário: decidir sobre problemas administrativos dos seMdores
sulxxdinadoa: impcx penalidades, DOO limites esta·
belecidos oeste Regulamento, e desempenhar outras atividades: peculiãres ao cargo, de-iniciativa-própria ou de ordem superior. ·
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Março de 1995
. O SR. PRESIDENTE (feo<oaio VIlela Filho)- O tempo
destinado .os omdores do ExpediCDle dá p!OSODte sessão sor.i deAit. 307. Ao Se=tirio da Representaçio incumbe mxiliar ~ ~ ~o "Dia lnlemaciooal para a Elinúnação da
o Diietor Cla Represeúoçio do Sen&do Fedem! DO Rio de Janeiro Disa:iminaçio Racial", nos tc:cnos do Requerimento N" 356, de
na exealÇio das atividades xc.lativas às incumbéncitt; e desempe-- 1995, de autoria da Seuadol2 Beocdíla da Silva.
Coooedo & palavm à DObre Scmdora Benedita da Silva.
nhar rottasatividades pcculi.uos à fimçio.
A SRA. BENEDn'A DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seO SR. PRESIDENTE (feol<lllio V~ela Filho)- O projdo
=i publicado e, em seguida. !icad ~a mesa-S sessões guinte disaaso. Sem revisio da <lt'Sdon.) - Sr. l'losideate, Srs. Seooliúrias, a fm> de .-bercmeudas,DOS tamoo doart.40J, § !• nadores. asSo~ o iDIUldato no Senado Federal consciente da grande J.eSPODS&bilidade e taD:lbEm do privilégio que sigt•lf:tea repredo Regimento Intemo.
sentar um Estado com a importAncia ecoaômica.. politica e adtnral
Fmdo este praZO. :Selá desp&c:bado 1 Comjssio Direlora.
Sobre a mesa..countnictç'o que sem lida pelo Sr. !ii Secre- do Rio de Janeiro. Cartio de visita do Brasil. o Rio osrenta, com
muito orgulho, glorioso passado de lutas, com seu povo trabalhatário emeXerclcio, Senador ADtoDio Carlos Valadares.
dor. geDICl'OSO e combetivo.
_
É lida a scguime:
Neste pr:munciamezUo, quero deixar clara a minha visão
Brasília-DF, 20 de DWÇO de 1995 dos problemos e prioiidades nacionais. meus projetas para o EstaSeohor Prcsidente.
do do Rio de Jmeiro e as liDhas gelais que nortearão a minha atuaApaz·me OOJDJniear a V. Es• que, de ICOido com o dispos- çfo C<liDO Seuadera da República.
to oo art. 39. a1íDo& a, do Regime Dto lotemo, me ausentam do
Acima de lUdo. gostaria de di= que compartilho da crença
País. DO periodo de 23 • 28 de ID8IÇO de 1995. devidamente autori- do povo lnsileiro na democnlcia. Coobeço bem o povo e sei das
zado pelo PleiWio. a fun de topreS<Dtar o Sen&do Fedemloa Ter- ~ dif=ldades que enlieuta to<lo$ os dias para ganhar a
ceira Rcuniio da Cm!issio l.merpmameutar I....atinolmeJi de vida- Mas este povo que sofre tanto contimla di.sposto a ouvir, diaDiieitos Humanos, a tealiDr-se n& Cidade de Slo José, na Costa Jogar • porticipor.
Rica.
·
Computilho tamb6m da sua te no ttabalho. pois o povo
Na opol1llDidade. apreseniO do ibJstre Presidente as exprcs- sabe que esse ~ seu único bem, o meio que conta pam viver e sussiles do meu =P<itoe-.- IrlsRem~de,Seoada-.
tentar a sua f""'!lia.
•Computilho da sua conflliDÇO na solidariedade bumailll. na
O SR. PRESIDENTE (feotôoio V dela Filho)- A eon&mi- ·
caçio lida vai à publicaçio.
·-·· capocidade que todos n6s temos para nos indigoannos com a miSobre a mesa, MqUCrimentoque sai lido pelo Sr. IASecreséria. a viol&lciae ainj:lstíça.
tário em exercício. Senador Anl6nio Carlos Valadares.
Compartilho, fmalmente. da esperança. do povo na justiça
soc:ial. cuja _proana se move incansavelmente na sociedade, nas
É lido o seguinte:
instimições e na coosciência dos dirigentes da Nação.
Assumo uma cadeira no Senado na condição de repreREQUERIMENTO N"387, DE 1995
Requeiro, DOS telmDs do""' 13, § l•doRegimemolnlemo, - . , . do Estado do Rio de Janeiro. Mas aqui cheguei trazida
seja consjderula como licença autorizada ttlinha ausêocia à oessio pelos VIÚDI<S fundamentais adnwlos pelo povo. Democr.u:ia. tta·
do dia 20 do corrente mês, em vinudo de ~ pol!lioo- balho, solidariedade e jlstiça social são priJJcipios que, se =!'Citados. famn de qualquer pais uma gruJde nação.
partidúio!o.
Entro nesta Casa nio com o punho cmado, mas com a mão
Sala das - · 21 de março de 1995.- Senador Genoldo

SEÇÃ.OXXX
Do Scorelirio ela Repr=ntaçio

Melo.

O SR.-l'RESlDENTE (feoroow Vilela Filho)- A votação
do re<perimento fie& adiada pc< falta de qaonlm, cm plcnirio.
O SR. PRESIDENTE (feoroow Vilela Filho)- A Presidência comunica ao Plcnirio que a Mesa do Senldo aprovou. em
sua =niio do dia 16 do c:o<m~te, os Requerimcatos n"s 966, de
1994 (em llll<XO o deri'342,de 1995), 299,304&327, 330,331 e
334, de 1995. dos Seuador!:s João Rocb&, Gilberto Mim>da, Osmar Dias. Casildo Mddanere Humberto Luceoa, de illfarm•çiles,
aos Ministros mencionados.
O SR. PRESID_ENTE (feot<mio Vilela Filho)- A l'losid!ncia co1IIlDica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovou, em
sua ..união do dia 16 do CO!T<Ilte, os Requerimcatos n's 236, 237,
Romero
251. 260. 261, 264, 265 e 286, de 1995. dos
Jucá. Pedro Simon. Jooos Pinheiro. Mauro Mirando, Getafdo Melo
e Júnia Marise, de infon:nações, aos 1\!inis!ros menciooados.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- A P!osidôncia rece·
beu, do Supmoo Tribunal Federal, o Oficio ri' S/10, de 1995 (
ri'224/95 n& origem), de 17 de março do ooaente, solicitalldo, DOS
lemlos do art. 53, § 1• da ConstiiUição Federal, o pedido de Jicen.
ça prévia para que possa apreciar a queixa-crime cocstaill.e dos autos do processo ri'963-61!40, oferecido oontta o Senador Ronaldo

s-.

Qml!aLima.

A IUOIÓIÍ& scd despachada i. Comissão de C~illliçâo,
Justiça e Odadania.

estendida para n:a.lizar-, com os demais Seuacbes, um lrabalho
pelo - s o do povo, do Brasil e de uossos respectivos Estados.
O Sen&do Fedem! t. uma instilllição que, por sua grande representatividade oaciooal. pode dar maior contribuição para a construçio de um Pais mãis j:lslo e democrático.
Entendo que oç valores fundamentais do povo devem ser
não apenas proclamados, mas principalmente pnlicados. A minha
atuação pa.rfameotar continuará coerente com esse ptincípio. Podem ter certeza de que diguilic;a,.; o mandato de Senadota da
mesma forma com que digoilJqUei todos os mandatos que me fomm outorgados pelo povo.
Sei que DeSta Casa existem divetgêocias sobto as prioridades da Nação. Numa democracia. divergências e debates são coisas nomlais. fazem parte de sua nalUreza. No entanto, quanto à
~vidade e emergência da situação social do Brasil, acredito que
haJa consenso. Estou convicta de que nenhuma política económica
pode dar certo se Dia solucionar os problemas sociais.
Sr. Presidente. Sts. Senadores. somos um País muito endividado. e nio só de dívidas fmanceiras. O Brasil está em dívida com
o seu próprio povo. Temos muitas contas a pagar na área social
DO campo das n:la.ções raciais e na esfera r·,.,,., ..... L São en('r!" ~·..... t~
nossas dívidas com as crianças, com w ad\ ·~ . ,,;c:s-. -.;c, :.. ll.ivsos e com as mulheres.
Penso que o desafio princir · ·

sileiros. principalmenle daquel~ '-:!e:::..,
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nos 6rgios: públicos e na iniciativa privada. 6 o de resolver a mo-DUmcma.l dívida social hisloricameote acunmlada. Somente c:o.frentaDdo esse desafio ~ tmnsfounar o :oosso País numa
Doção póspent, unida. pocifiea e mpeitada.
Em todas as fasos de D0S$1 bistória- eoloaial, moaúquica e
republiCIDI: -. o CICSCimento ccooOmic:o do Pafs uu:nc:a be:DeflCiou
a maioria da população. que se tomava cada vez: mais pob:e. Nas
crises cc:on&mic:u. socializavam-se os prejufzos; nos pcdodos de
desenvolvimento. privatizavam-se os luc:ro&.
lluimU o m:entc rEgime auroritirio. tentou-se justifiCII'
essa injntiça social com a famigemda psmdntm• do ex-minis1m
Dclfon Netto, segundo a ~ ''p<imeiro o bolo pn>eia. """"""
para depois ser divic:lido". Pelo meoos J)lr& o povo. o bolo mmca
foi dividido.· O resultado bisc6rico de todos os modelos ec:oobmicos in)lstos adcudos pelas elites bnsilc:itu 6 a exis~ de uma
Naçio ~ dividida, com a maioria da populaçlo viveodo
DUma sitlaçio de indiglncia ru poOO:za exlleiiiL
O Bmsil
das pic:es dütribuiçõeo de n:nda do pia·
neta. Os 10% mais ricos da pop1laçio IOCebem 53% da n:nda ...
cioDaL Nos Estados Unidos, os 10% mais ricos flC&Dl com 25% da
tmda. Aqui. paga-se um dos DliÜ bm:oa salúios minimos do
mundo. Pior aiDàa, paga-se um dos mais bt.ixOIJ da Am6ric:t. Lati-
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meoos omissa. A opiniio estÁ tomarido consciência de que a popuJaçio que sofre também faz f8JÍC do Baasil e que todos estio no
mesmo bom>.
Com a colabonçio da sociedade civil, participei de várias
CPis na C!Dum dos Deputados que =elamm. cem dados ~
tos. os houcra do extemlf.nio e do IIáfico de cria.Dças. da prostibJ:içlo infmto..juvenil e da esteri.lizaçio em massa de mulbe~a pobres. ~ encpiiDto a sociedade civil começa a reagir. a maioria
das atttoridades cootiDJa omissa e indifmmte à sorte do povo.
Sr. Presidente, Sxls e SIS. Seuadores. tenro evitar as polavms
mdiais, mas é imposslve1 ui!o usá-las quaudo desaevemcs a simaçio social do Brasil, porque radical6 a ccudiçio de mis&ia em

que o povo cs1á submetido.

~ clu:ses dominantes sempte viram como uma ameaça. ao
seu statua quo a as<:eDSio social das camadas populares. Pam elas,
qualquer e>bos<> de moviroeutaçio asc:eudeute pot: parte des babo·
lbadores tanque sernpidamente bloqueado e ~ O egofs..
mo du elites brasileiras é tio gn.ve que Díio as deixa ter uma. visio
mais ampla e estratégica.
0.., sabe-oe que os palses cem distribuição de =da mais
igoalüria ~ podroes de produtividade mais elevados. Esse ~ o
modelo de deseuvol.vimeDto que devemos seguir, seguudo o qual a
mcJhoria da qu•lidMe de vida da populaçãc,- Dão é coosidemda inMesmo ~ este salú:io pmic amMn•menft: seu valor compl.tfvel com a estabilidade e o cnscimcnto da ecooomia.
de compa. Enqlmo em 1964 o ll1tbalbodoc pecisava ll1tbalblr
Sr. Plcsidc::nlc. em meio a todo esse caos social. dois gran39,5 bons pua compara cata bisica, em 1980 pecisava babo· des mitos dominam a história oficial do Bmsil: o mito da índole
Jhar 157 bons e, em 1992,188 bau. Além disso, o .. bemp<..., ~ l*=ffica do lnsileiro e o da "demoa::acia racial". As ~ivindicações
uma pritica generalizada. Esu 1990, """"""'58,8% da populaçlo e mmifestaç&s do povo. c::ontudo, sempre foram esmagadas com
cc:oncmicamcnte ativa tioba euteira ...mada. Dcase total, 36,7% violb>cia. Cunhada ua República Velha, a máxima de triste memóvivia ao campo. Em suma,. a grmdc: maioria dos trab.o:ladorelsu- ria eJilDCiava que "a qucstio social é caso de policia". Bem a probeliqnegados nio ooaoegue nem gallbar o salúio lllÚiiroO integtal.
pósilo. ísSo serve pua. la:meJ:u.vcimcnte. caracterirJtr todas as fa~
A maioria da Po!>ulaçlo brasileu.
um perveao pro- ... da histllàa do Pa!s.
cesso de exclusio social. Mais de ·10 milbiles de crimças estio
Mas boje, 21 de l118lÇO. Dia Intemacional P"l" Eliminação
fom da escola. Mesmo eu= as que esmdam, srzndc parte acabo da Disajmjn•çfo Racial. quero eofatizar a divida histórica que o
por abondoDar os bancos escola=. seja por DCCelllidade de ll1tbo- Bmsil ptecisa IeSgatar.
lbo, seja por falta de esl!mulo. Nio bá es1!mulo que resista diaote
O Bnsil ptecisa saldaruma divida hist6rica que tem causade um~ público de baixa qualidade e de uma educaçio elitis- do mw"Ta do< a parte expressiva do povo. Estou falaudo da divida
ta e dtscnmmadora.
tacia1 q~e, ainda hoje, causa sofrimen!o e fiustmção a IDilhiles de
Para apvar o quadro, a populaçlo Pohn>
com todo brasileiros..
tipo de doeuças como comeqüêocia da demuttiçio, da falia de saQu&111o 1 suposta delllOClllcia mcia1, esta s6 existe mesmo
neamento NsiCO e da crise do OOlVÍÇO de saúde pública. Cctt:a de DO discuno ofiei.a1 e livros escolares. A democracia racial 6 uma
100 milbiles de bmsileiros coaromem aboixo das 2.240 calorias ideologia ctiada pua ilissinmlar o Dcismo que existe D4 IO&!idade,
dürias, que,..,.....,...., o mínimo vila! pua o oer lmiDIIID. Dcase po< meio da f•lsificóçio, omissio, folclcri7açio e mitif"!Caçio da
rota!, 32 milbiles d e - - fome.
história das populações afro.msileims e também da dintiuuição
Como é profimdo o abismo Wstecle ame o - de .... peso especff"KX> D& sociedade.
10 formal e ccustituciooal dco dinoi!Oo do cidadio pua todco 00
A disaiminlçio racial esti pnoseute em IOdos oo aspectos
brasileiros e as ooa.dições subumanas em. que vivem pucelu ma~ da vida social e ~ muito dil!cil ser regada. Seguudo o Mapa do
joritárias do povo! É uma situaçio de apmtbeid social que agride a M=ado de Trabalho, do IBGE, relativo a1990, euquanto o reudicousciéucia democ:ritica da Naçio.
memo oominlll m&lio das pessoas ocupadas ..,. de 4,1 saürio mlEsta siluaçio, Sr. P>esideute, gera um ccute><IO psiccaocial Dimos, as muDleres ficavam com 2.8 e os negros com 2.S.
tenso. explosivo. discrimiiJadol:. violemo c autoritúio. no ~ a
No sistema educaciooal, os uegros vio sumindo i. medida
vida perde gmdualmente seu valoc. Na realídadc, a JXOOCilpoçio que se sobe os gmus de illstruçio. Na ~ do apariheld, bavia
imediata de srzndc parte da populaçio 6 defender o seu dinoilo à mais negroS nas universidades sul-africanas do que nas brasileiras.
vida.
Temos que ainda considerar a I.1.1SiDcia de teferencias às raf'zcs
Ptecisamos ter a cc:ngem de dizer qDe õS SCgmcntos mais hist6ricas das: populações &fro..brasileiras 005 nmfcnlos escolares.
polxes do povo bmsileiro sio v!timas de um geuoádio Jeuo, siIsso, uatum1meD1e, deixa os uegros em clesvanbgem. porleucioso e iniuleaupto. A IIJOIU)idade infautil ceifa milbiles de ,._ que impede a coustmçio da sua prójlria ideutidade ccletiva, além
cém-nascidos. A subuuttiçio, a fome e as doeuças matam outros de debilitar a sua auto-estima e difimltar o desenvolvimento de
IDilhiles de crimças, adultos e idosos. Os smpos de extemúuio todo seu pc:teucial cultuml.
completam o serviço ao eliminar aianças. jovem e adu.lros Dlo
As ctiauças e oo adolesceules vitimas dos smpos de exJcrapenas das favelas e periferia das cidades, bem como do campo e :o:túrio_ slo. em- sua maioria. negros. Do mesmo modo. ~ negra a
..
doiDteriol:
maioria das mulhercs pobres que se submetem à esterilização em
~a DevS. contra esta barbirie. a sociedade se~ toma massa DO Pars. conforme constatou a CPI da Esteriljzaçio criada

-uma

somo

somo
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pela Cimml. dos Depuw!os.
Sr. Ptesi.fete, S:m. SeDI.dcxes~ oa Comti.IDinle e nos ~
dois DWldatoo C01D> Depulada Fedenl, ap'O$<Ilfei projeros nio dofeaaniol6 dos cliroitoo do 110gro, mas tamb&nemdefea doindio
e do imigrante nordestino. Como se sabe, a djsn:iminaçJo racial
o.tmse tamb6m a P'P'ho;Jo iDdígeua, cuja maioria OIID&gadcxa foi
ex1inla DO deconerdo proceao do ocupoçio do lelrii6Do IW:iaJaL
Mais sutil aiDd& 6 a exi"bvi• de um DCWo tipJ de dilc:rimmaçio
que aeoce uo sudeste lxasileiro. É o precooceito «ll11m o nadelli""pobre. que emip pua o sul em bulc1do cpcxtuDidado de 1m-

bolho.

MaiÇO de !995

geru

que participam e COil!ÍWam a participar da
coustroçio do Polo com o .... tmbalho tlsíoo e illlelocllml seuqxe
sio deixados fora do edilicio Daciooal• sio vergoobosameDte tratados como cidadioo de oeguuda calegOtia. EDquanto penistir laDWJI!a ÍI\Íllltiça social o CXlOiimlar a absutda disaimjnaçio DICial.
UUDO& teremos uma domoc:acia . . . - . , ampla, s6lida. cnxaiue pobn:o em

da.
Chego .o Somado cem o voto de aegnx. mestiços. brmcos
e com o~ muor de 1utor coara todo tipo de cfiscrimi..
uao;Jo. Democnca apl!ica. moo de tudo, o <espeito is dif=çu raciais, ideo!ÓJJ""" n:hJioou, c:ul!Unis. '"giouais e do qualqu« outm naDiftiZL A.siWDO com muito orplho miDha negritude
e miJibu oris<m ..,...;a. A trajd6ria que poo:oni. das boses ,.,.
ciais até urinha oruol CODd>çio. t uma ..fedncia da qual jamais me

Os to6Dcoo do nciJmo t<uileiro t&n Úl!<lpl'Oiado a mücipooçlo aoocentc, uma cm<:todllica mmanll> do noaa sociodade, COID> um proceao de lxmqueameuto da !"P'lao;Jo Na realiclado, acmoo hoje, depois da N"JS&ia, a seguuda molar DaÇio uep afutOl'oi.
do muudo. Do JXU<> do vista <iomo<:nlico, o I.'OCOil"cei!!W!to da
Voo tmbal>ar """""velmeuto pelo fim das desigualdade$
milàgomçio implica. aceilaçlo da legitimidade da cultma do,... sociais. pua quo IOdoo oo bruileiros totlbam a mesma oportunidasro. do C>Jbal..,;., bem como da defesa da~ dos seus de de ucemJo ooaal. ~DI<> assumir o calit<r mullimlcial
de SUl. WcnM..ctr. ~ o Brail nio ca:::otAatA seu vadadeiro
direitoc na K' =i t *
Exüte uma relaçio do depnvlbvio entre a Ollralificoçlo ao- clestiuo de ~ Naçio.
No Ola d. em.. e • Negra. vime de novembro. vamos
eial o a discrim"'•çJo racial. Qumto maicr a disaimineçlo :racial
molar a ...,luolo oocia!. O resple da divida rocia1 nio ooti feito comcnxa:r oa tn:ZDIDI . . - da morte do Zumbi, cc melhor, da
imortalidade. pata !IISI Mlptrm rd:leldo coatiDua vivo em todos nós.
daquCOIJo social, i' que ....
da porticipoçio dos piÓIXiOO DOgroo e domoio etnias diJcrimiuadas. Zumbi. foi o m&~a lll» do Qwlombo dos Palmares.,. uma commiSr. ~.sn. ~na fmmçio danacimotida. dade deaJOCrt<>;a cnodo ao .OCUio xvn. na S<m~ da Bauiga, Alade, a oontribuiçio do foi I!ll.1allle. Participomos otiv,...., goas, por ucnv~ ~ fuJlUVcx; e 10 lougo de quase c:em onos.
de todos
decisivoo da hist6ria do Pás, 1a111o doqueles Palmares fOl uma wrra•nrtede ITDJltjmciai da qual participaram
de ooorolidaçlo uacicoal, quanto oa do afu:maçio popular, demo- também !n<hoo. "'""""' • -.;xx.
Palmares é ~
crilica e mciaL Estiv...,. can Hcmique Dias na expu!Jio doo ho- nio h.iJI6rioo Dia ..,.... cb IWJI%05, mas t.ambSm de todo o movilaude;ea. O!pniz1171'10!1 com Zumbi a Repdblic:a doo l'aJowoo. Lu- , mento de~"} e- ~-do Pafr;.
lambO pela Repolblica, com Frei CaDeca, na Coufedemçlo elo
A cnnpert, ~a• T rumiOS Anos da Jmortalidlde de
Equa&r. Defeudcmoí. na Bahi.a, can amJOS uas mloo, a toeán- Zumbi ~ o momrn~~. • .-J ~ 11e tagalar a iatttidade histórica
pmclamada IDdq>eDdtncia do BIOSil.
do Dt:gro r ~ w ..ha~ar •WUDeS-e a disc:ri:minação racial oo
Estivemos. ijplalmeule, uao J;10V0ltos !"P'lua da CoJ>onado
Brnil. E hora "' '"""'- om pnde cliilogo nmltimlcial para
DO Pm, da Balaiada. uo Mam>blo. da SobiDada. na Bahi.a, e da
·~ • ~ .-ncmai. can biSe no respeitn is difoPmeiD, em Femambuco.l'llticiplmoo daGuan dos Fan:apos uo IeOÇU ttrucu t ....- . . .
Rio Gmlc!e do Sul e oomhotrmns can hezolsmo na Guq do PaO S.. ~
U..- Pemlilo-me V. Ex• um
raguai. Onnprirnos um popel decisivo na P.Jido amponho P'P'· aparte,D<>I>o<-.,.,.. e-i&& da Silva?
lar do Aboliciouismo, qumdo oe defl"P'V" oo llderesDOgroo Luis
A SIU.. ai:NUMT A DA SD.VA- Coucedo o aparte a V.
Gama.Iooé <!!> PatrociDio e ADdr6 Rebouças. Estivemoc com A.nl<loio C<lmeJbeiro em CamJdoL Porticipamoo da consolidoçio da
O S.. a - c - a.-- V. Ex' profere"" primeiro
Rep!bli<:a e 1utamoo <:ootm o elitismo da Repób!ica Velha na Re- discurso _.. C.. • ~ - IC:Ddo o primeiro, definir seu
volta do Folie de Copoabana e na Coluna ~'tostes.
pcriil e ...,.
seja até dcspicieudo faz!.Jo,
Na seq6&cia. estivemos na Oueaa do Cootestado e na Re- porque o. er-.1 c:a:--=- - JBfil, coohcce seus COD:JprOmisso,s.
volta da Crlbola, com o mm.heiro Ioio Cllldido. o ''almilme pmque CXlllboc< - ~....-... ,..__na opodunidadeem que V. Ex•
- · : ParUdpamos da R.Vo!uçio de 3o com Gea!lio Vorps e traz i ~ • ~ c Waa lmpu essa posiçio IeDOVada de
mho de seu espírito público.
1utamoo !Dv&mellle na
Expedicimiria Brasilein. coara o comproa:DPOa. o taz ~ o
nazi-fascismo; pm:ticipanos da csmpe;oh• "O pcttó1co 6 nosso" e como roafmnoçk> - , . _ oclocodas até hoje. Esteja cena v.
ajudamos a ooostruir Bmsllia.
Ex• de que kldll» .O. MbriiiO& de ma c::oetfncia. de sua vida e de
ReapnizaJM!; com Lula o movime:nto sindical irlcJe.. - sua histllria. h...,.,. qoo .,. orpdba. posiçio que uoo envoideoe.
pendeute e latamos na liDb.a de freule contt:1. o autorltuismo mili- oú l t - . . ...... OIDda Ptefeito de miuh•qucrida cidatar, pela mislia e pelas Direlu-Ii. Ucferonç.o• ""!!'"" de diferentes de de Campmo Gnod<. .., OOI!Vidava V. Ex• pua pm1icipor dos
segmeutos estio scado eleilao pua cargos execuliYoo e !egislali- eventos oode :ar ducutam lr:maS (X)QX) alguns dm que sio abc:rdavos.
dos em seu pl'tiDUDCI&DitO. e o razia aio per uma decisio pesJ:>estoco"""' a puticipoçio polllica do DOBtO pmque, mesmo scal. mas por um impenuvo da própria sociedade local que mecoqumdo é J:O<Xlllhecida. 6 subootimada. Na dança. na Jllllsica. na li- brava,. que me pedia o~ de alguim que guardava
temu:ta.. DOS espcxtes.. DU at1es plisticas C DO foJc:lcn,. D0SS1. con- fidelidade absoluta a prmdpios apostos ca:n clareza. com britribuio;Jo ~ mais J:O<Xlllhocida. Apear do .m.ma educacional a- th•7Jliqno c cem patriotismo. Hoje. al6m desse. pcdil c da re:oova,..
cloden!e, oo compo das cilncias e da fdooofia, omitos negros tam- çio desoes <XllllplOlllÍSI, V. Ex• traz o registro bistóric:o e oportub&n se cfest•anm como~ Rebouçu. na ~ Julia- no de uma homenagem :oeste dia espccffico c aborda o que V. Ex•
uo M<mra. na Modicim; Mllloel QueriDO e Edson CmJeiro na chama de domoc:acia rocial pua sigojfacor toda a posição e toda a
Elnognfia. e Tobias B.,.,to, ua Fllosofia.
hisl6ria da participaçio do5 oegros na construção deste País. Re<:eSr. ~ SES. Senadores. os negros. hdios. mestiços ba. ~ nio apenas o leSteumnho da miDha admirnção pes-
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soai pelo seu perfil e pelos seus compromíssos. mas, acima de
bldo, pelas posições que adota e pela homenagem que ~la e
digo que todos nós democratas que somos estamos enfiJeimdos,
solidariameme enflleilados na posição que V. Ex• defende a_ molar fatos históricos que vio se SOlOU' a wtms posições sociais das
quais os negros haverão de participar. Meus annprimentos e minha solidariedade.
A SRA. BENEDITA DA SU..VA - Apdeço o aparte de
V. Ex• Também coabeço seu tlabalbo n.quelc Estado querido e na
~feitlml. V. Ex• sabe que nlo falo somcote em discun:o, mas na
vivêocia do dia-a-dia. con1m a discriminaçio cm nosso País Dio
apenas relativamente aos negros, aos indios, mas tamb&J. em rela·
ção a ~ querido povo oordesti:Do, que recxmbecemos ser uma
potência c:olbJml que JRCisa ocupar o seu lugar.
O Sr. Benzardo Cabral- Permite-me V. Ex• um apute?

A SRA. BENEDITA DASU..VA -Cooccdo o apor10 a V.
Ex•
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mais, o que conf"lliD& a aguda observação de Viann.inba.
Em relação 1 cultnta nacional. o Brasil tem uma grande dívida com o povo. Nossas mfzes culturais sio despfu.adas. e o
povo ló envolvido pela superl'ICialidade da cullm::o. de massa, uma
ci:dtura esvaziada de qualidade criativa, de memória. histórica e de

ideriidade naciooaL
Apesar do roc:onbecimento da Coostibliçio. o cuáter mui·
timcial da a~llm::o. nacional não 1ó respeitado o.a pr3tica. Salvo algumas eo«:eções, as culblms indlgeeas e afro.bnsileiras. priocipalm.ente, llio sio protegidas nem estimuladas. A flXaçlo de datas
significativas pam· os difemntcS- c:otnpalCDles &nicas do País 6
desprezada. Nos principajs meios de difusio culnmol. o negro quasellUDca apare=. E, quando apa=, ló de f01ma subaltema oo diston:ida.
Nosso patrim&tio wltum16 tra1ado cmnicnnentc com descaso e monotDDia. sem a preocupaçio de atrair os intctesses das
novas genções que precisam da infonnaçio histórica pam manter
viva a identidade nacional.
.
As.. J6ula Marlse- Pennite.me V. Ex• um apor!O?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Can lllllito prnzer, no1m: Seuado!:a Iúnia Marise.
•

O Sr. B........... c.bnl - Sawloa 8eDodita da Silva,
quero dar um testemunho a ~de sua abJaçio na CoastituiJl..
te. Acho que fora dela seria desoeeeosário, uma vez que este Pals
ao longo de sua vida. vem sencochece a forma. pela qual V.
do uma lutadora incansável, is vezes até c:om difialldades.. A epiA Sr' Júnla Marioo- Nob<e Senadora Beuedita da_ Silva, ~
derme neste País mmea comtituill discriminaçio tacial na~ muúo impodaul:e este mOIDCIIf.o em que V. Ex• faz. da tribuna desmas sempre uma~ .aeiaL E V. &'algumas ve= foi ta Cim.am Alta do Cong=so Nacional, UID& gomde convocaçio
vítima disso. O depoimel:to que quero uv.er a esta Casa é hist6ri- nacional para um dehlte. que toda a sociedade deseja e precisa faco. Deve-se i eutio Deputada Comtilllinte Beuedila da Silva, com zer, a =peito doo c:lwnados ptO<Or>::Ciros e discrinito•ções .Nesta
o acolhimento do Relator, menos pelo favor que o Relatcr fazia e sessão. estamos comemonndo o Dia Intemacional para a Eliminamais pelos m6ri!os da emenda da eutio Deputada, o iDciso XLII, çlo da Discriminaçio RaciaL Esta talvez seja a primeira vez em
que existe hoje no texto coostituc~ no _ut. 50, que Jt:io• para que o Seuado Fedenl destina parte de uma =são pam di=>tir

Ex•.

que fique registrado no aparte que faço a V. fixl, Commu.ita oportuuidade V. Ex' disse, naquela emenda, aem dúvida alguma, que:
''a prática do racismo' constitui crime i:oafiançivel e im~vel.,
sujeito à pena de mclusio, nos .temlos da lei." Se a Lei Afonso
Arinos deixava uma lacuna. V. Ex- veio preenc:ba-la c:an sct1 talento. seu tmba.Ibo e sua ~ É bom de o Senado Fedenl dizer
que se homa em ter em seus quadros uma Seoadora dt. estirpe da
Senador.~. Be:nedita da Silva. Muito o!Jrisado.
A SÍtA. BENEDITA DA SU..VA - Agl1ldeço o apode. V.
Ex'ló CO!Jhecedor da matéria e pôde somar C<lllOSOO, nio apeuas
nesse artigo da Constituição. mas em tantos cutros relativos a terras dos retilaDC'scentcs dos qui]ombos. ao 1'CICX'IIlbecim da história dos povos afriCII:IO$, indios e suas diferentes conti:ibuiçõcs a
nosso País. V. Ex• sabe perfcita:mome que ãiDda temos que ~gula
mcntar artigos em uossa Coastituiçio e fazer valer os c:ürcitos que
nela estao garantidos. E agcn.,. can o novo Govemo, Ielii.SCe a espem>ça de fazer .,_;r a Càrta Magna plenamente em ldaçio a
esses cilieiiOs que V. Ex• tio bem <X>Dheoe, po< ter sOlo Relator da
maréria e porta-voZ desse ameio, dessa oec:em.dade e desse desejo
das diferentes etnias do povo bruileim em poder c:onblõuir com
igualdade racial.
Prossigo o meu discurso.
Pooeo alltes de mouor, em 1974. o grande dmDaturgo Odu-·
valdo Vianna Filho defurlu, com profundidade, a situaçio da cultuia no Brasil. Disse ele:

soci~túnit piã:ai-=~

Bmsil. nio bá disetimiDaçio mcia1 nem discriminação """" bomcps e mulhezes. Freqüentemente, a sociedade e os governantes
têui colocado uma venda DOS ofuos diante de uma realidade dramática e ttanspa:iente,. que está a exigir que se eStabelcÇa-ui:ndeba-

oo SCDiido de se f1121er prevalecer o pn.:eito da Constibl içio que
<fiz
todos sio iguais pemU a lei Na sessio da sexta.fein..
quando V. Exi ocupava a cadeira da Presidência doo lrlbalbos.
lembrei ~i Martin Luther King, que OOilVocava seus iimios nc,.
gros IJDCiiçaoos para uma gmnde lnta em defesa de uma sociedade
dc:mocr§tica. Ele dizia que o SCl1 grande sooho era. que existisse
uma. naçio em que não hoovesse mais discrjmjnaç»o e~ bmncos
e negros, ricos -e pol:a:s, homem: e mulheres. Fazemos ~Sena·
dom Benedita da Silva- .assim corno a nossa Companheira Mmna
Silva e outras que CO!DpÕCm os Plenários do SCIIado e da Câmaia
- d=a ll1in«io. Estamos discutindo essas questões bá muitos
auos. lutando contm ptO<Or>::Citos e discriminações, mas. c:ertameme, estamos impondo respeito à sociedade e aos eleilcns que
trooxenm V. ExJI pua esta. Casa. como a todas n6s que aqui estamos exatamente com a mesma mspoosabilidade ·A.Um das questões naciooais. que dizem respeito 1 sociedade como um todo. estamos, principtlmcnte~ coiocando o dedo na ferida da c1iscriminação
mcial que temos no País. Temos. portamo, que aproveitar este momento em que Bencdita aborda esta queslio para fazer uma grande
te

qu;;

:refiexio a mspei.IO do assunto, estendendo a discussão a todos os
setores da sociedade. V. Ex.• lem.brou nmito bem: existe algum :oegro no Mimslmo de Femando Henrique Caxtloso? V. Ex' lemllrou
que, em 1983, quando candidaros demoaiticos e de Opesiçiio assumiram governos estaduais- Tancmdo Neves em Mmas e Leonel
Brizola no Rio -de Janeiro -. as mulheres discutiam a criaÇão c a
instalaçio dos Comelbos EstãW~ da Mulher, exatamCDle pua
deÇater a questão da discriminaçio contia a mulher em todos os
vez - ~s da atividade prof1SSioual. Nessa época.. Leme! Brizola dis-

'Reduzir uma sociedade~ 100 milllões de pessoas a um IDCICado de 2S milbões ~ um po:::esso
culbn:al muito intenso e soflSli.cado. É preciso embrutecer esta sociedade de uma fOil!D que s6 se CCXlSCgue
com o ~finatoe:nto dos meios de oorru•rricaçJo, da publicidade. com um certo paisagismo que disfarça a. favela.
que esconde as coisas." ·
Desde então.-esse quadro

essa questio. Ao longo dos anos, temos ouvido algumas vcn.es.
principalmente conservadoras, que insistem e:m afirmar que. oo
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se: 'Tenho duas mulbmcs na Secntaria do meu Govemo; mais do
que duas IWlh=s, sio duas mulbe= negras que estio participando do meu govemo". Por isso. nobre Senadota. é im.portant.e esse
deboteque V. Ex' imciahoje DO Senldo Fedenl. a fim de que haja
uma c:<lllSciadizaç a =PCilo desse problema. Dessa fonoa, poderemos vm:rcr, de nossa sociedade. o entulbo da discriminaçio e
do preoc:oceito e ter uma naçio efetivamcnte democ:rúica e justa.
Muilo obrigodaA SRA. BENEDITA DA SILVA -Agndeço o aporte de
V.~ Tenho a cateu de que enc:ontrll'ei. cm V. &• e nos meu:s
p....,, DO lllOIDODIO certo, respaldo po!a O debole poltico. Em m<U
disalno, ji es1ou DJOI!Inndo como devemos c:omibuir- e vamoo
"""'""""' amttibuindo - pon este Pús que ....,..,.,., ainda que
ttozidoc uo uavio D<gECiro, ainda que """"""i'i ainda que dizimadosTenho ainda famllilua com 95, 100 anos, e todco caum
essa hist6ria. Eles viveram aquele momeato: eu vivo um outro mo.....,_Lembro-me de que, tode dia 13 de maio, fazia=Diões em casa. c:om todos os fl.lbos. Minha avó e bisavó iam pua
Ii. acmueJb•vam e cootavam histódas. falando na sua língua. E
Iepdiam sempre: ''Não estio aqui todos os DOSSOS filhos, porque
alguns fmam vendidos - o Dia ahemoo pon quem; Dia ..lio todos aqai. mas nós csramos aqui." E diziam: ''Negro tem que ter
vezsooba; negro tem que ter lxio; negro 1an que vencer!" Elu diziam isto nio com ódio. mas com..IIDIX' e com c:u:inbo. até porque
amlllllOIUnm muitas criaDças hnDcu. Fomnas negras que uoame.-.m os fllhoo doo bDmcoo, que, assim, pudenm dar 10 Pús
"" _ ........ de hoje. QuaDIU de DÓS . . . coziDhu, qumtas de
DÓS . . senzala, qumtas de DÓS ......... qumtas do DÓS . . . cuu,
qumtas do DÓS fom da politica e qu1111as de n6s na politica!
. E3te momelllo Dia é apems do C01DCIIIOnÇio e de emoçõo
pm. c simplcsmeurc,'mas é o lllODlellto de se fa2lervalcr'os mmtos cooquist.adm cem suor, com trabd:lo. com o sangue das esaavas e dos esaavos negros, dos índios, hoje uma socirdadr miscigenada. injusta do ponto de vista social e injlSia do ponto de vista
DCiaL
. .
. Lembro-me pcrfeitame:Dte -e aqui um adenda ao meu djs..
cmso, é IICClOSSÚiO fozec esse comelhio- do que, DO dia d a dos Senadores. dia em. qae todos csd.vamos felizescan noaos fa..
llliliam;, toccbeDdo as lidennça• pollli<:as, cirallaodo po< esses
ca:rod<xea e pelo ple!Wio. """"""'"' algo impoctane que pociso
repmr. Passanm pela porta do meu gabinete e clis= ''Oib&,
aqui vai ser o gabinete da Seuodom Beoodila da Silva; oqui vai ter
de lUdo, até pagode". Foi uma a!usio depn>ciativa nio OlD relação
aopogode,masemrelaçioirept"Yttoçi<>quee=ço.
Pode ver a alegria est•mpsd• DOS rostos dos dcmcaatas,.
das pessoas que coohocem. mmha luta- Dia 1e1 uata apcuas de vaidade peasoal ou de uma replOSClltaçio potlidiria: ttata-se do compromisso que cada um de nmsos mmdatos
po<;.,., deixanun de dar, c:omo semp<e dio, uma espetadelt. Essas
"SJl"'•dclas nio coostiluem pediu de pelo COIIIIÚiO, alimentam a minha coa.sciéDcia e :rmovam a IDÍEiha espe:atlÇI. de ver
um país diferente.
O Sr. GenaJdo Melo- Pe:tmitc V. &•um aputc:?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Ex-'
O Sr. Genldo Melo - Senadon Beoodila da Silva, ouço
com emoçio e xespeito o prcnnnci•mmto de V. Ex•, ao qual me
associo. Como cidadão brasileiro, como uma fiaçio do povo lnsileilo, orsuJI>o-me em saber que tamhétn sou ~ po< V.
F.xll nesta Casa.. OUço a sua voz como a sfntcse de todos os gritm:
mal evnl...... deste Pais. v. ex• fala pelo negros, pelas !DU!he=,
pelos trabalhadores de todu as categorias, pelos favelados. -pelos
iDdios, po< todas as frlçl5es que nio viram o flotescimento daS ati-

..._..,Mas....,
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vidades econâmicas. Portanto. é com emoçio que ouço o ciiscu:so
buscar essa cmoçio no solo do meu Rio Gr.mde do
NOJ:te, Estado que tem DO seu passado a tradição de fidelidade aos
soobps que o Btuil ainda Dia realimu. O Rio Gnude do Norte
aboliu a escravatura anos anres de que o B:rasil. em seu conj.Inle.'. o .
li=sse. O Rio Gmlde do Nade é o Estado do qual saiu a primeir.o
mulher que votou DUma cleiçio genl; o Rio Grande do Nade teVe,
em D. Aizim Sorimo, a pémeita Pl"feita do Pais; em D. Maria do
Pereira, a primeira depotoda estadual do Brasil Trago de lá a
exptessio de UlD Estado que leDl a rocaçio da inlegraçio. do
amar, do~ de UlD Eslado que deseja ver este BmsiltnmfCI1110do CID uma sm>de DIÇio, beo pon se viver, onde todos os basileiros pc4Silll distribuir esse imenso amor que vejo
derramar-se da tribuna Desta lllrde. Associo-me ao discuiso de V.
Ex•~ com muita hcum, r=pcfto e alegria.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Muito obrigada a V.
Ex• pelo apute. Tetito certeza de que Dio serei uma. voz clamando
DO deserto; contuei. sem dávida.. não apenas com os gritos sufocados oa minha garganta, mas com os daqueles que lutam pela ju$liçasocial.
Em l!'laçio à cultum caciooal. o Btuil tem gtande dívida
com o povo. Nossas mfzes aJ:ltmais sio desprezadas. e o povo é
envolvido pela superficialidad da a1ltura de massa. uma cultura
esvaziada de qualidade criativa, de memória hist6rica e de identidade mciooaL
Qualcper apoio l prodlçlo cultural de um povo com vocaçio artística, como o nosso. desperta mpidamente a crialividade e
o interesse das pessoos. Mas a procllçio cullDial de poqueuo potte,
que 6 aquela m:spoasivel por manter viva as manifestações mais
autâttic:as da alltma nacioaaL nio ceata com apoio sigoiítcativo.
A difusio de uoaa p-oduçio culbnal é muilo reduzida e
nio tem espoço ""'11IOdtmos meios de <lOIIIIUÜcaçio. Precisamos
de políticas que visem a ampliar de foana pennanente o universo
dos"' ('ODsrtmidolcs popllaics de adtura. Isso é muito importante
ponL a olevaçio do grau de exig&lcia artístico-<:ultural do povo e a
•mplioçi<> do IqCI<Odo culluraL
l\. impo<dncia que se dA à c:ultum no Brasil pode ser medida
na sua infuna porticipçio ""' CIÇ&IDCD!Os públicos da União. Es·
tados e Municfpiõs. E ncc:essúi.o desenvolver a concepção de cpe
investir :oa adtura significa investir na cidadania e na motivação
social C<X111&uica e P.Oiflk:a dos bnsileiros.
OSr.EdboaLobio-!'enui!c-meV.Ex'umaparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA - CoDcedo o aparte a V.
Ex•
O Sr. Eclma Lobão - Seoadom Benedita da Silva. esteve
V. Ex• muito bem iDspiD.da quando teqUeieU que esta parte da sessio do Senado fcase dcdic:ada a hcmen•gnr o Dia InlerDacioml
para a EJjminaçto d& J)iscrirnin•çio Racial. Os negros. em nosso
País. estiveram na raiz de nossa História. Eles conlribJÍrmD de maneira significativa ~que o Bmsil fosse o que é hoje: este País de
que nos orgulhamos. Em meu Estado os negros foram fundamentais e ainda slo. pois part;cipam da sociedade por inteiro. Temos.
por exemplo. A.k:ânram. ao lado de São Luís. com sua hlStâria
também nascida com a escravatura. Nessa cidade. conservamos o
pelauinho. que te:preSema a lembrança viva do que foi a discri::ni:oação ncial em anos an.rcriores. Ali. os negros eram sacrificados.
castigados e a~ imolados em oome de uma disa'imiaação odiosa.
Mas esses lempos, Senad<n. já vio ficando ponL trás. Quanto mais
o Brasil cm;oe. mais os negros se integ:mm à nossa culrura e à nossa sociedade. A preseoça de V. Ex• aqui f. um' símbolo dos·novos
tempos. Regozijamo-nos com isso e DOS orgulhamos da sua presença aqui Cumpim.enlos por sua iniciativa. Prossiga nessa iinha
e tmí sempre o apoio desla Casa e do Congresso Nacional como
de V. Ex•. Fui

ao
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um todo. Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte de
V. Ex• V. &• :n:sgata uma etapa do processo histórico da comunidade negra no País. O que o pelouriilho repiesentou desperta em
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O Sr.José Samcy- Permita-me V. Ex• um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA-Ouço V. Ex• com muito prazer, Senadorf'msidemelos6Samey.

O Sr. José Saraey- Nobre Senadora Benedita da Silva.. a
nós "um questionamento quanto ao lugar do negro no País e no preseoça de V. Ex• na tribuna desta Casa neste dia 005 di a simbomundo. Estamos :rulmcntc: numa nova etapa.. não mais a do pelou- Iogia do quanto avançamos nesre País no sentido da dignidade da
riDbo, mas a do resgate do sonho do Quilombo dos Palmares, o so- raça negm, sobretudo no que diz respeito ao avanço social e na
Ilho de uma sociedade justa, fratcrlla. pluml. onde as oportunida- abertum de espaços denlro da sociedade. Esr. País. rcalmenr.. tem
des sejam :iguaís para todos. E essa a sociedade que estamos bus- uma divida muito grande para com os negros pelo que eles, ne..
cando. Sabemos que os ''pelouriDhos ideológicos" exhtentc:s no gros. fiUrun como participantes da fundação cultutal, cconômica,
comportamento individual e até mesmo coletivo de &lguas, nlo politica, enfim. de toda a paisagem brasileira, sobmudo humana..
podetão bamor. de forma alguma. a fmça do estlmulo, do sangue, Quando Pn:siden"' da Rep!blica. em discurso nas Nações Unidas,
da f6 e da ~ que existiu nos Quilombos dos Pa:lmarcs e stllJftCndi a muitos delegados que ali se encontravam ao afmnar
que devert esrarem cada um de nós.
que o Brasil abrigava a segunda. maior população negm. entre os
Teaho consciência. Senador, de que. na vc:zdade, aio seria países do mundo depois da Nigéria, e que nos orgulhávamos disto.
as leis pura e simplesmeate e ~ gestos do Executivo que aca- Disse que isto nos dava responsabilidades em relação à luta cooJra
barão com a discriminaçio raciaL É OOm que saibam q1e isso de.. qualquu tipo de discriminação. e que apoiariamos fiimemeote topenderá muito maiS- da atitude e do comportamento de cada um de das as ações íntemacioaais nesse sentido. Tenho também a satisfaoós; dependerá da esperança e da fé DUma revoluçio cultural. que ção pessoa.l ~em 1961. ter pronunciado, nas Nações Unidas. talestá inl.rojetada em cada um de n6s M. séculos -- ~ falo como uma. vez um dos primeiros disrursos contra o aparthcid. levantando
mulher temente a Deus. que não faz distioçio de Pessoa; uma re- perante o IQUDdo ÍD.dignidade que significava esse repne, que,
volução que nos faça compreender que cor de pele, sexo ou classe boje. graças ao avanço da humanidade, vemos banido da África do
social não devem e não podem ser justificativas para as injlstiças Sul E. quanto ao continente africano, sem dúvida, o mundo tem
que cometemos. cogscientc e ioconscietl1ememc.
-um wlrO dever para com eJe: integrá-lo na ordem nwndiaL RecenASr&EmíliaFemandcs-Pe:cnita-me V. Ex• um aparte.?
temente, em uma m~niio do Conselho dos ex-Presidentes da. ReA SRA. BENEDITA DA SR.VA - Coocedo o aparte à pública.,;noCanadá. o nosso tema foijlstamenteoda margindizanolreSenadora.
ção da Africa cm relação ao processo de desenvolvimento munA Sr& EmíiJa Fernaudes - Gostaria de. neste Dia lotem&- diaL continente que se empobtece cada ~ez mais, fiCa.Ddo à marcioDal para a Elimjnação da Discriminação Racial, inicialmente gem do progresso mmdial, sem que o mundo desperte para a dívisandar a Senadora e COIIlpiiiJheira Benedita da Silva pela .íniciativa da que tod.as as nações têm parn com aquele cool.ineDf.e. Certa made propoc esta sessio espccia.l e também aos demais Seoadores por nbi. em Cabo Vetde, tive a oportuD.idadc de ver uma manifestação
acatarem essa sugesdo. Parece-me que esta_ data é. sem dúvida.
popJlar da qual. até hoje. não posso me esquecer. Nessa oportunium momento importam.e para que se faça uma mflexio sobl'e esse dade, estava a meu lado o escritor Jorge Amado. e descobrimos
probleuia. Apesar das conquistas obtidas- e a pmseoça de V. Ex• que"'herdamos a o~ alegria e o nosso comportameolO do comineste momento no Senado f; uma prova aurêntica desse avanço- neute africano. Foi a Africa ~ nos deu essa força e essa qualiainda existem algumas questões em relaçio A ~çio que dade singular que nos _mantêm unidos atfo boje. no mom_ento em
pm=isam ~ derm.itivamente banidas da face da T~ EnleDde- que se Procum dissolver as culturas wm processo de globalização.
mos que a ê:liscriminação contra os negros. .em particular, 6 uma O Brasil s6 ma.iltém. essa sua identidade alltural através da cuhura
das mais hediondas manifestações de ex~ ~ e<:ollÔmica e p:pdar. A cultura do futebol a cultura do carnaval, a cultura do
política a que são submetid.os os brasilc:iros }XIbles. afastados dos sincretismo religioso omntêm a identidade nacional, porque a cuimais ínflmOS din:itos à cidadania: acesso a CI!lpiC,go, a melhc:RS rura erudita, pocie:mot falar assim. canônica. essa começa a desapasalários, a condições -dignas de vida e a felicidade. É importante reoer. E essa força está presemc. a forçajusramente da raça negra.
ressaltar aqui também que as mulheres negras. principalmente nesAqui• .oesta Casa. tivC também a oportunidade de votar_a lei contia
te dia e a partir desses avanços que gradativameo.te sio conqni.staa discriminação, a Lei Afonso Arinos, que uamformou em crime
dos. devem se dar conta da import.áncia da nossa luta eoquanlo qualquer tipo de discrimina.ção no Brasil. De maneira que neste
mulheres, enquanto pessoas discriminadas,. e de qtJe é im_portaDte instante, no Dia Iotemacional para a Eliminação da Discriminação
prosseguir. O Brasil e o mundo inleiro pn:cisam rialmentc da intc_- - Racial. V. Ex•- uma mulher de fibta, inteligente, capaZ. que se
gração total dos cidadãos. respeitadas as suas cuactctfsticas parti- afamou politicamen:te no Brasil como a primeira mulher negra no
culares, sejam elas quais ferem: de raça. de CO[', de credo, eniiDl, Senado Federal- ~ um síplbolo que nos anima a prosseguir na luta
de ideologia. O importante é que se consttua uioa coimmídadc de Cootra todas as formas de discriminação. Ao mesmo tempo, fazhomens baseada na iguaklade. na solidariedade, DO desenvolvinos saber que avançamos com a sua presença. e simboliza também
mento e na paz. Parabéns pela sua iniciativa! A fula de ·y:-Ei• tem um compromisso de luta pam o futuro. Muito obrigado a V. Ex•
sido exemplo para ·inúmeras mulheres-não só do Bras-iL-mas de
A SRA.. BENEDITA DA Sll.VA - Agrndeço o aparte de
todo o mundo.
- V.Ex• e não posso deixar de lembrar que. quando V. Ex• em PreA SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o aparte de sidenr. da Rep!blica. em que pesem as divergências que t!Dhamos
V. Ex•. que me emociona muitQ _- por que não dizer que estou cOai relação a como desenvolver o Pais, a como conduzir a polítiemocionada? É bom saber que podemos contar com lutas idênt.i- ca,. e também do pon10 de vista partid.árfu, acoi:npanbamos aientacas. em que nós mulheres conseguimos dar passos maiores do que mente a cri.açOO. através de lei, da Fundação Cultural Palmares. A
os negros.. FaJo cOmo nndb.e:r e mulher negra. Mas leDbo CODSciên- FuDdação cumpriu o objetiVo, naquele momento. de iniciar, dentro
cia de que essa lula não está dissociada das demaiS lutas do povo da estrutura govemameDtal. um espaço onde pudéssemos·· ter a
brui.Iei:ro. Por isso essa convocação ao povo brasileiro, repre- possibilidade de medidas <.Oillpensatéirias. Sem essas medidas. enseatado aqui p<r cada um de nós, para um granãc mutirão'tle soli- tendemos que jamais o negro poderá se igualar. seja do ponto de
dariedade, de fratemidade c sobretudo de justiça.
vista sociaJ, ecooõmico oo político. dada a- defasagem. as desigual-
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dades e a maiEinalização de que lem sido vitima ao longo do tempo no Brasil.
Vivemos a sutileza do míto da dem<>Ciacia racial. mas esse
é um assunto importante. que realmente muitos não assumem, por'~
que mexe ideologicamente com sentimentos que deveremos assumir dentro da cultura que absorvemos. Estamos num País onde
existe mcismo e machismo. e • melhor fOIIIla de eofmrtannos isso
é fazendo com que haja. justiça. :rec:oohec:cndo que esses sentimentos ex;istem e que deles temos que abrir mio.
Quem não é racista e machista num Pais onde essas iDpsti-ças fomm cometidas? Como nio existir o racismo DWit Pais onde a
escravidio teve h.lgu. onde os negros foram a.ssassinados. exterminados e amanados? Como não ter em cada um de nós esse pecoa.ccíto? Como não existir o machismo num lugar onde há injlstiça.
onde as muibeit:S foram e coot:ü:uam a ser meltpradas? É pRICiso
que teDbamos c:o:osciéncia de que essa sit.uaç:io existe para. eotio,
podennos trabalhar o racismo e o machismo que existe em cada
um de nós. mesmo sendo homem. oo sendo mulher. ou sendo
branco. ou sendo negro.
POIWllo, acredito que estanm.os junto ao Govemo Fedeml
para que a Fundaçio Cultuml P~s se tome um instrumeoiO,
ligado ao Minisltrio da Justiça. capaz de lmtar t<almeDie cem
igualdade os dispositivos constiblciooais que aí estio colocados e
as poHticas que eslão para ser implementadas, tanto pelo Legislalivo quanto pelo Executivo.
A Sr& Marina Silva- Permito-me V. Ex• um aparte?
ASRA-BENEDITA DASILVA-Concodoo aparte a V.

A Sr' Murioa SOva - Em primeiro lugar, quero parabenizá-la pela iniciativa de tr.msfOIDW' esta pu1e da sessão em uma
solenidade pelo Dia Jnr.rnaciocal para Elimiuação da Discriminação RaciaL Muito feliz esse seu tcqt~erimento! V. Ex• comed:ou
que. no dia de sua posse, em meio i: alegria que teve com as c:omemornções da vilOria e em compartilhar com outros colegas Senadcm:s esse momento tio importante pua a vida do nosso País, particulalmente para aqueles que querem desenvolver um projeto de
trabalho ~de compromisso cem a Nação. algu6m passou pelo ""
gabinete e disse que li ia ter de tudo,
pogQde. Eugmçado 6 que
a ailtura. negra muitas vezes é depreciada. Se alguém passasse
pelo gabinete.de um c..Utro Senador e dissesse que li iria ter misica
clássica e ópera. com certeza não dariam o sentido pejorativo que
deram ao pagode, pÔrque a cultum DCgra. infe-liimmte, ainda é
c:oosidetada cultura de segunda categoria por uma pule da popdação. Esse sentimento, tal como o machismo c a discriminação ra·
cial, não é uin proquto puro~e simples- digamos assim- da maldade das pessoas. É algo que. iufelizmellle, historicamente, socialmente e an.tropolog.icam.enti estli emaizadO nas pessoas. E isso tem
que ser combatido de dentro para fata. Acrodito que a presença. o
empenho e o compromisso de V. Ex• são, com certeza, o c:lesabro-char desse processo de dentro para fixa. De dentro das en1rallbas
de uma sociedade que tem sido injusta com o negro desde o pcrlodo da colôoia, quando raemos a riqueza deste Pais. E, muitas vezes.. fazendo a riqueza deste País, fODlOS ~teados com o tronco. com a senzala. Desejo parabenizá-Ia. mais uma vez. e dizer que
o pagode também é arte. também traz alegria e. em nenburn momento, pode ser considetado como algo de segunda categoria.
Afirmo que. como mulher. também ocgm. estou exttemamente
luta c:ontta os pteeenceil.os. codii. as
com.promissada com
discriminações entre as raças. E o pmconceilo nio é s6 contm os
negros. é contra as mulbCR:S. é contia os índios, é até contra os velhos e as crianças. que. embora .não sejam exatamente uma raça,
sofrem discriminação, pois o preconceito pressupõe força: pressupõe sempn: o domÍniO do forte em I'e'lação àquele que, ci:rcunstan-
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cialmente; -está assumindo a condição de fiaco. Parabéns, SenadOra Bene<lita &. Silva~ e que esse pronunciamento de V. Ex• seja,
acima de b.ldo. um manifesto de compromísso de todos n6s em defesa de uma igualdade que respeite as diferenças! Muito obrigada.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte de
V. Ex• e quero dizer que não me sirto e.utristecida, porque estoo
•costumada a uaba.Jhar com essas questões. Teo.ho coosciência,
Seuadom, de que quanto maior for a asceasio do negro. mais disctjminodo ele será, porque, na verdade,. existe o preconceito e
existe tamb6m a discriminaçio. Assim. tenho consciência - e tenho muita - de que nio é apenas ~solvendo uma situaçio social
que estarunos comllotendo a discriminação rncial
É com essa coosciSncia que estou aqui. junto aos meus pa=. fazendo este pronunciamento. Espero que possamos assumir o
compromisso Dão s6 do debote- Dio s6 bojo. DO dia 21 de DllUÇO
-, mas o de fazer com que as Í&ee$ que o Bmsil tem. não s6 do
potXO de vista social, mas ~m ra.cia.l., estejam projetadas e ~
produzidas de maneiia ftel. perfeita e real na imagem de nossas televisões, nos jamais. nas mvislas e nas propagandas.
Por isso, tenho a paciência de reconbccer qualquer manifestaçio cootrtria a isso apenas como falta de conhecimento. E até
digo qu:e folllOS todos muito aculturados; por consegoinle, não
c:omegnimos ainda absorver toda essa riqueza da miscigepação.
nJo conseguimos lllmb6m reamhecec a riqueza lmZida da Africa.
Como lu\ pouco rossalt"!' o Senador Jos6 Samey. o DOSSO jeito. o
nosso modo trazido da Africa foi a única. coisa que conseguimos
~ar. Os valores do conhecimento foram abmdooados. porque colocar o conhecimeutc a seiViço do poder sigoifica exercer
um~ o poder, e o poder ainda não foi cooquistado pelo negro.
E preciso que tenhamos consciência de que o nosso debate
deve levar a ações mais concmas. Paia isso. estamos aqui para co..
locar essa questão - nem sempre temos oportunidade e co:ragem
para fazê-lo -, de maneira fiatema. envolvente, num jeito bem

afri<ano.
O Sr. Eduardo Suplley- Senadora, permite-me V. Ex• um
aparte?

D Sr. Romeu Tuma - Senadora, pennite-me V. Ex' um
aparte?
.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o aparte ao
noln Senador Eàw:do Suplicy e. em seguida, ao nobre Senador
RomeuTuma. · •
O Sr. Eduardo SupUcy - Noln Senadom Benedita da Silva. graças i iniciativâ de V. Ex•, a partir de hoje e. especialmente,
em 20 de novembro, quando sedo completados 300 anos da. morte
de Zumbi dos l'almll=. o Seuado Federal telll sempno presente o
valor de Zumbi na História do B...U. E espe!3DlOS -b6m que todos nós. sejam os Senadore$ qoe aqui convivem oom V. Ex•. sejam todos aqueles que nos elegeram para representá-los. possamos
ter uma atitude completament.e difeteme da que levou o Bmsil a
ter mais de 300 anos de e=avidl!o. Hoje. divOISOS Senadores manifestam a sua solidariedade à cmsa da luta comm a discriminação
mcial. É muito Im:Portante que isso esteja acoDI.eCendo. Faz-se necessúio que r.eobamos meios práticos de fazer com que o Governo
brasileiro consiga compensar tudo aquilo que foi, indevidamente.
objcto da exploração do povo negro, que. mancado da África,
veio a se tomar brasileiro. Nossa solidariedade à proposição de V.
Ex• e à lemb:aoça de como todos nós devemos conhecer melhor os
ideais de Zumbi dos l'almll=, os ideais de justiça e de fratemidade. para que possamos sempre estar ouvindo o seu grito de libertação dos negros, dos esaavos e de todos os povos.
A SRA- BENEDITA DA SILVA - Agradeço o aparte de
V. Ex• Tenho certeza de que o nosso grito de liberdade não será
dado isoladameDle. Ele será, sem dúvida. retumbante. porque acre-
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luta contr.a. a disc:rimiiia.çã não seja apenaS um dia. mas que sejam
todos os dias de nossas vidas. todos os momentos, nrinutos:, de luta
CCiltl"a a discriminação. qualquer que ela seja. V. Ex• tem dito muiO Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex•umaptrte?
. to bem; não é s6 a discriminaÇio r:aciãl. nlãS -tambéin a discriniinaA SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o aparte a V. _ção social, e o negro é discriminado ao dobro, ao triplo ou muito
Ex•. nobre Senador Romeu Tu ma.
·
.
mais vezes. porque. em sua grmde maioria, ainda não atingiu,
O Sr. Romeu Tuma- S.cnadora Benedita da Silva. gostaria num Pais de tantas desigualdades. de tantas injlstiças. uma poside participar da hanenagem. que V. Ex• ~~ na luta contra a ção social mais justa, mais decente. mais compatível com a sua
discriminação racial. Serei breve. Estive na Africa.. no Senegal. c o condição humana. Como V. Ex• disse muito bem. temos querechefe de polícia daquele país nos conduziu a uma ilba onde se lembrar esse fato a fun de sacudiimos um pouco a nossa a.Ima, os
coocentravam. antigamente. os escravos IeCOib.idos por todo o DOSSOS sentimenlos e não fazermos de conta que oão é conosco.
continente africano. distribuídos por idade. tipo f"JS:ico, belem e re.. Esse problema existe no Bmsil. devemos ter comc:iência desse fato
sistência. De lá. eram embarcados nos navios negreiros pua os e enfrentá-lo. N"ao é apeu.a.s problema do Govemo, das leis, da lepaíses onde à escmvatum rmdia um trabalbo pmlicamente gmmi- g.islaçio, é um problema de consciência. Não podemos fingir que
to. Confesso a V. Ex• que senti uma fotte emoçio, pela descrição esses falos que compõem a saga dos negros no Bta.sil não existem;
feita dos acontecimcutos: pela pessoa que nos recebia• .Arrepiei-me ao CCiltrmio, eles devem sempre estar pxeseotes em nossa memópelo que senti DO interior daquela senzala- Dlo sCi qual6 o tcrino ria., a fim de que possamos reagir. em todos os momentos. cootra
que os afric:::anos usam. Desejei apCnas elevar meu pensamento a essas injustiças. essas discriminações. Devemos combatê-las e faDeus e =r. pedindo pezdão pelo que os nossos antepassados rJZCo zer com que desapan:çam ·de vez da nossa sociedade. Este meu
ram com os membros da raça negra. Hoje. V. Ex.• ~gata essa an- aparte é no sentido de juntar a minha voz Ade V. Ex• e de tantos
gústia que cu seoti durante esses quauo ou ciaco aDos em que esti- oulros S~s que já. se prommciaram. com vistas ã. que esta
ve no Senegal. Sinto-me feliz por v&-la l ItOSSa frente. com liber- Casa seja também um bastião de luta conb:a qualquer tipo de disdade, com fo:rça iotcria:, gritando a voz do negro para hoorar esta crimina.çio, que Dão se comporta mais denrro de uma sociedade
Casa. e"" Senado. Que Deus a proteja! Muilo obrigado, Senadora.
modema, uma sociedade que deve buscar. por todos os meios. a
A SRA.BENEDITA DA SILVA-Agmdeço o aparte de justiça social
1
V. Ex Ele me faz também Iembmr do momento em que cheguei à
O SRA.BENEDITA DASILVA-Agmdeço o seu aparte.
ilha de Goré, onde o nobre Senador esteve. A ilha de Goré foi um nobre Senador Lúcio Alcântara.
entreposto de escravos, e estamos lutaDdo pua lá erguer um meO Sr. Ramez Tebet - Pem:ritC-m:e--um aparte, nobze Senamorial. porque essa história preCisã ser contada. ser resgatada: por dom?
isw, temos um projeto defendendo a importância de ~ cctltar a
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o aparte a V.
história dos povos africanos, porque- riós, bmsileiros, temos a ver Ex•
camela.
•
O Sr. Ramez Tebet- Senadora BeD.edita da Silva. queria
Na ilha de GoR:, observaD:lOS que qudquc:r um que ali che- :registmr a minha alegria e o meu contentamento pelo magnífico
ga sente vergooha. como bem colocou o Senador Romeu Tuma. protnmcíamentode V. &i, nesta taide.Presenci.ei esta Casa saudáImaginem uma pessoa como eu - que já. me ccii:asideto a reserva - la ccm.o a primeira Senadora negra. do Brasil. Mas não a~io
das reservas, com 1,78mde africanida.de -.dentro de uma cela da- simplesmente uma Senadora negra. porém mais do que isto. É a
quelas. cujl! altma em de apenas 60 ou 70 centímetros, com mais prim.eir.l inl:erverição em aparte_ neste plenário e o faço no cüsc;prso
de vinte escravos!
•
de uma gmnde·Senadom. uma nmlber que sempre tem se colocado
Era vergonhoso como as mulhe:res escravas tinham fllhos em defesa das grandes causas e dos injustiçados. Associo-me à
ali deDliO. E sabem como era a ilha de Gor6? Em cima, havia a sua luta, .i sua fala. à sua vocaçio9 ao seu enmsiasmo. Quando V.
casa. o Iestautãnte. o bar. a sala de mmião dos senhores.. Em bai- Ex• :referiu~sei ao seu- espírito religiosô, lembrei-me de um politico
xo, gemiam de dor, de fome, de vetgODba e de medo negras e ne-. DOite-americano que.- ao disctusar em uma assembléia. recebeu o
gros.
aparte de um racista: O orador rebateu o seu aparteantc com. a seO Senador' Romeu Tuma també:n viu o que ví. mas uma guin.t. pergunta: ''Mas, meu amigo, qual é a cor de Deus?" Senacoisa posso lhe dizer: se obscJ:varmos o sistema penitenciirio bradota BCDedita da Silva., tenho plena convicção que Deus tem abensileiro, os nos;sos presídios, v!rificamos qUe. para n6s. isso ainda çoado a todOS oós. Em ccmpaciçio aos demais países do muixlo.
não acabou. E a mesma coisa:. são 50 ou 60 escm.vos DO mesmo lu- podemos afumar que esta Pátria tem conseguido vencer suas difigar. Em suma, vamos identifiCai' um quadro idêntico àquele que S. culdades sem grande demunamento de sangue. Esta Pátria. sem
Ex• e cu tivemos a oportunidade de ver.
âúVida, ainda será muito feliz pela compreensão do seu povo de
O Sr. Lúcio Alcâutara-Pemütc-mC V.Ex•umaparte?
espírito pacifico e pelo idealismo de pessoas como V. Ex•. como
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o aparte a V. os membros que estão compoodo esta Casa, como o Con~so
Nacional, que está redi;nindo o País neSta bora tão imp:mante que
Ex'
O Sr. Lúdo Alcâulara- Nome Senado!ll Beuedita da Sil· estamos atravessando. E com alegria que peço a V. Ex1 que receba
va. V. Ex• e o Plenário- do Senado flZei'3Jll muito bem ao dedicar humildemente esta miDha manifestação de contentamento e admiparte desta sessão ao Dia Intemaciooal para a Eliminação da Dis- ração pela sua luta.
criminação RaciaL Tenho o privilégiO de ter sido colega de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Senadom Benedita
na Câmara dos Deputados e oa Comissão do Tmbalb.o, de forma da Silva. todos n6s estamos ouvindo com o maior encantamento o
que conheço a luta que V. Ex• vem lr.lvando, sua detimninação e; discurso de v. ex• Mas pediria que seji. breve em seu di~. o
sobremcio, o espírito de afmnação que tem inspírado toda a sua Regimento tem duas disposições contraditórias: uma delas maoda
atuação parlamentar, em favor não apenas dessa causa. a luta cxm- que o Expediente comece às 15h30min. podeudo ser prom)gado
tra a discriminaÇãO racial, mas de lantas situações sociais iJ:Uustas por IS mim.Itos. e outm que detetnUna que o mesmo seja pronogaque têm merecido de V. Ex• não apenas o reparo, mas a periwmen- do até o fim dos orador-es iDscritos, caso haja um assunto especial.
rz militâncía na busCa de teverter essa situaçio. QUe esse dia de
Como ainda temos uma oradora inscrita. a nobn:: Senadora
ditamos na mudança do nosso País, na melhoria da qualidade de
vida de cada um dos brasileiro&, na igualdade social. econõmica.
política e meiaL
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Sr. Presidente, muito já se falou da absurda simação de
pedimos a V. Ex.. que seja bteve e que os colegas
criauças e adolescentes que vivem abandooados nas ruas. Envolvicolabomn nos apartes. Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SU..VA- Agr.odcço ilqueles que dos na criminalidade, na prostituição e no vício, eles acabam sisteme aparte:u:am,. àqueles que me ouviram atentameme e os que gos~ maticamente assassinados pelos grupos de extermínio. Esta divida
social que temos para com nossas crianças é a que mais ~vela a
tariam de me apartear e não puderam fazê-lo.
Qualquer apoio à produção cultural de um povo com voca· natureza extrcmam.enle injusta. violenta e desumana da scciedade
ção artística como o nosso desperta nt.pidamente a criatividade e o brasileira. Um País que não aJida de suas crianças oão pode ter fuint== das pessoas. Mas a produçlo allrural de pequeno pone, turo.
que é aquela msponsá.vel pcc manter viva as IIWiifestaçõcs. mais
A CPI que, em 1994, investigou o extermínio de aianças e
auténticas da mltma nacionaL não cccta com apoio sigaifJCativo.
adolescentes. requerida por mim, constatou que em apenas três
A difusão de nossa produçJo cui1Dral 6 muito reduzida e anos. emm 1988 e 1990, foram assassinadas quatro mil seiscentos
não tem espaço nos modernos meios de coiDUDicaçio. Precisamos e onze jovens DO BrasiL Desse universo, vinte e três por cento
de politicas que visem a ampliar de fOima pen:n.aneDte o universo etam meninas e oitenta e dois por cento eram da raça oegra. Mas
dos c:oosumidores populares de cultura. Isso 6 muito impollanle hoje estas cifras ji foram superadas por números ainda mais: estarpara a elevação do grau de exigência artístico-cultuml do povo e a teeedares. uma vez que o ll1.ÍI:De1'0 estimado para os dias amais é de
três mil assassinatos por ano.
ampliação do mercado culturaL
A importância que se dá a culbna no Bmsil pode ser medida
A justiflca.tiva para crime tio hediondo ~ a de que. desse
pela sua ínfima parti~ 00. O!Ç'IDWnlos públicos da Uniio, modo. se esli elimin•rvJo um futuro delinqüeme. Outros: dados
Estados e Municípios. E necessirio deSCDvolver a coaccpç:io de mostmm. toda a dimensão da tragédia que se abate sobre a nossa
que investir na wltma significa. investir na cidadania e na motiva- inflncia e adolescência: mil crianças morrem diariamente por cm·
sa da fome ç de doenças diversas; lS milbões estão em eslado de
ção sociaL eoon6mica e política dos brasileiros.
Sr. P=identc, na condição de fcr:mar maioria na população dcsmrt:iiçlo; 60% dos bebés moram em residências sem água e es-goto; 4 milhões de crianças estão fom da escola; 72,5% dos jovens
brasileira. a mulher continua sendo discriminada cm casa. no trabalho e na. sociedade. ContimJa a ser vítima de violência. maus-tra- de zero a 17 anos vivem em famílias com :renda meDSal de até um
tos e ah:zsos sexuais. InúmelllS foram as vezes em que me manifes- salário míWmo. Mais desastrosa ainda é o caso da prostituição intei na Câmar.l dos Deputados e na Constituinte para defender os faoto.juvenil: SOO mil meninas de at6 18 anos estão na prost:ituidiiei1os da mulher e denunciar casos de viol&lcia. Mas. apesar das .çlo.
Dizem que no Brasil oio existe adoção e sim tráfico de
cooquistas legais e h avanços políticos. nio h' como ocgar que
temos muito a peroorrer.
crianças. De fato, a tede inteJ;naciooal de tnifico de. bebês. que
Muito armigado na sociedade, o Jl'"CCII1C<ÍIO macilista não CODJrola o lucrativo cométcio de crianças. desenvolve intensa
aceita a igualdade de direitoo entre a mulher e o homem. Segundo atuação DO País. Segundo relatório da Polícia Federal. anualmente
suas "premissas11, a níulher é ui:n set inferior. incapaz de cxen::er ceta. de três mil crianças são levadas clandestinamente para o exfunções públicas e sociais. O machismo é usado como .)lmticativa tet;icr. Existem atê casas conhecidas como ''fazet~das de engorda
para ·a exploração da muih'er em ~por meio da dupla jomada. e de l:iebês"•
.no ttabalho~ por meio da desigualdade salarial em telaçio ao hoDas 4 mil crianças adoladas pela lláüa, 3 mil estão "desapamem. o êrue resulta sua preterição na ascciOSão profissiooal. Incor- Iecidas". Demíncias vindas do exlerior afumam que elas podem
poi3Çfas nçs hábitos e c:ostumes do cotidimo cu1tuml. outras for- ter sidcrusadas pam "abastecer" banco de ózgãos. Para apurar essa
mas de discrimiDação menos visíveis sujeitap:t diariamente a mu- monstrUOSidade, pedi na Cánwa dos Deputados a criação de uma
lher a situações desp=íveis de diferenciaçio na sociedade.
CPI para investigar exclusivamente a tulidade da adoção e do tráTodas.! mulbe:es sofmn a discriminação machista. mas a fico de crianças no Brasil.
mulher negra.. em putic:ular~ ~a sua maior vftima.. A cliscriminação
As -Crianças e C?S idosos são os segmentos mais desprotegi·
que softe é maior' poRpie aliim de mulher. é negra e, em virtude dos da sociedade. Sobre eles recaem as cooseqtlências mais cruéis
disso, intcgm ger.Umenle a população de baixa m1da.
do modelo eoonômiéo. A população da terceira idade vem creNa (])1 que investigou a esterilizaçio em massa de muJhe.. scendo ca:n rapidez no BrasiL No ano 2000, tCtemos cerca de 14
""' pob=, da qual fui ~ constatamos que, no Brasil. ji milhões de pe>SCil> com mais de 60 ...,., A grande maioria dos
foram esterilizadas cc:rca de vinre e cinco milhões de mulb.en:s, das idosos vive cm situação de extn:ma miséria. A concepção de merquais noventa pqr cento eram millleres negr.as. SOUJOÇ~ assim,. des- cado~não absolve o papel do idoso e o vê como um ser descartárespeitadas até no nosso du.ilo mais fundamedal, o direito de ser- vel. E imensa a dívida social do Brasil para com os seus idosos. O
IDOli mães- Tudo isso porque cxganiDçõeo do Primeiro Mundo
dcsaf10 é de rea1perar a dignidade dos idosos e abrir·lhes novas
ac!Jam que a diminuição da quantidade de bocas 6 aWúca solução perspectivas de vidapara os problemas sociais do Terceiro Mundo. Rejeitam adowum
Sr. PresideDte, Sr's e Srs. Senadores, aqui estou não só
novo tipo de desenvolvimento.
como representanle do Rio de Janeiro. mas também como SenadoNas populações de baixa IeD.da., as mofbe:res exercem gemi- ra pelo PT. um partido qoe é oposiçio. O mínimo que se deve esmente o duplo papel de pai e mie. São elas que susterUam a casa, pmor de uma oposição respa!>ável 6 a cobr.mça das promessas de
fazem o trabalho doméstico e ruidam e educam os ftlhos.
campanha do pn:sidentc eleito e a apresentação de propostas alterAs mullieres brasileiras. que. juntamente com os homem, oar.ivas. N§o faço oposição por princípio. nem b.lsco o coofronto
coostruírameste País como mies. escravas, donas-de-casa, comer- cano método de açio. mas serei firme na defesa dos ínteresses pociárias, seactmas. artistas, eogenbeims. escritoras e em. outras pulares e do meu Estado. Uma oposição vigilante. critica e propofunções. são relegadas a um segundo plano, a uma situa.çio subal- sitiva é :necessária pam a defesa da. sociedade
lema- I= acooleco sobretudo por força da inaceit.ivel discriminaO ~c Fernando Henrique Cardoso assumiu o goverção pelo poder masculino. Essa ~ mais uma div:ida social que o no mmJ. mar de otimismo, quando então destacou. acertadamente,
Brasil tem que saldar para se desenvolver como uma nação livre e o investimento social como prioridade nacional. O Executivo. no
justa.
.
--- - entanto, vem tomando determinadas decisões que preocupam a
Marina
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Nação. A resistência .à sanção do novo saLmo Diliainlo no_ valor de
100 reais portanto tempo foi injl:sta e covan!C: Ã demora não se
justifica e coottadi:z a proclamada prioridade social. Pior ainda, é
sabermos que o pmsideote s6 concordoo com o novo valor na ~
dida em que seu prestígio intemo e ex remo esteve em queda vertiginosa.
Mesmo o epis6dio J:C<:elltC da a:nuência do Executi~o_ ao empréstimo de 300 milhões de dólm:s ao MéXico• .ainda que Dio con~
sumado. mprescntoo desg:ute politico incontestbel diante da sU.jeiçio da sobmmia nacional às pxossões exlemlls. Sem hesitação,
o fato mpreseotou no mínimo um cootra-senso defroÕ.Ic dos graves
problemas do Poís.
.
A znl!Dlllençãó da impoitaçio desenlioada de bens de COI!·
sumo. em nome de uma suposta "abertura comen:ia.l''. atinge a indúitria nacional, gera desemp<ogo e desequilibra a halauça comercial. A privatização iDdiscri:Inimda de empresas estatais estratégicas e lucm.ivas compromete a naçsa capacidade de autodetemünação. A supressão. a toque de caixa e sem um debate nacionaL do
critério de tempo de serviço pan. a aposentadoria está JEOYocando
enozme tensão sociaL
Sr. ~. fruto de uma opcmçio desastrosa do governo FHC. a desvalorização abrupta e inespemda do real no começo
de nwço imprimiu. pam a desg<3ÇO do Bnlsil, uma mancha de
desconfiança e ~Qsmo de düí~ dis~~_As suspeitas de ganhos ilícitos por parte dos famosos espemlacicms de plantão só
têm a depor contra uma equipe ecooômica rej:lu.tadã d pouco tempo como impoluta. Estas e outras iniciativaS ôO Executivo sinalizam uma orientação política em mdo C0!1IIÚ:Ía i platafonna de
"""'~"~!h• e ao disco= de posse do P=idente.
E lame!Xável que o Executivo perea a oportuiúdade poülica
ideal de mobilizar a Nação para saldar as dívidas sociais históricas
que o Brasil tem corÁ o seu próJ:rio povo. A tesposta do governo
tem.frustrado a Nação. Nas suas propostas de revisão consútuclo:.
na! não exíste nada que vise ao combate da fome, das doenças. do
desemprego e da :miséria. IOdas as pragas que afligem o povo.
Ao conttário. as ~formas atingem os aposentados e servidores pt'ibijcos e liqüidam o palrimônio pt'iblioo. As refomw; do
governo C!lli.gam inteimmente as alavancas eotntégic&s da ocooomia brasileira aos oligopóliOs nacioriãis 1ntemaci00ais
.
Conduzir o Brasil ao seu destino de País justo e clemoct'Mico é um desafiõ muito grande.. Não é tarefa de uma elite. nem de
uma vanguaitla. mas de todos os brasileiros, priucipahueue dos
que fmmam o Govemo e dos que estão na oposiÇão. Os dirigentes
pofiticos pteCisam sair de seus gabinetes e cfialogar com a Nação
suas idéias pri>postm;. Devem buscar ampliar os pontos de coo.
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incotporãr novas questões: cOiuO 3 da ,Seração de ~go

e: renda. a dQ_meio ambi~mlc. ade um novo padrão de desenvolvímemo e a da govcmabilidade democr.itica, Clllle ootras. Em con-

junto. essas questões constituem a chamada segur.mça humana
global.
s~ _por meio do dWogo com os diferentes setores. da 50-ciedadc_ civil e do movi:mento popular que fomwian:i projetas e artiadalei ações c:onaelas coeteD.tes com os compromissos do meu
mandato. Estou fa:zendo a minba parte na busca de um c:omenso
democritico pam lra!!sfommr o Poís. Nesse SCll!ido, apresento, a
seguir. a definição gemi dos priucipais campos de minha atuação
pofitic:o-porllmentar.
Sob a jlstifieativa de uma suposta ''modemidade", cujo modelo esti ftec•ss•ndo no México. o Governo defende uma série de
mudanças na Constituiçio. Penso que na sociedade não ~is te ai»"
nas uma única opçio de deseDvolvimento econômico. E preciso
buscm:mos sempre aquele tipo de desenvolvimento mais coodizente com. o avanço da civilizaçio. portanto. direciooada par.! a sua
atividade-fim. que é a de assegurar uma convivência democr.ítica e
hum.aoa entm os seus cidadios.
Não ~tro essa preocupação nas mfonnas do Governo.
É a puti:r da visio humanista da modernidade e com os: critérios de
jlstiça social, democracia. fonalocimento dos Municípios e Estados no pacto federativo e autodetemlinação e soberania nacionaL
que me posicionaieí fmntc a ~proposta do Exea,Jtivo.
Na questio da geraçio de empregos., fundamental parn a cidadania _popular. sabemos que. isoladamente. o desenvolvimento
eoonêmico Dão garante o aumento de emprego. Isso só é possível
quando ele está oondiciooado a lima estmlégia mais global na qual
o ""'11"'80 é objetivo indepeudente.
Por isso defendo~ ao lado do grande investimenJ:o naciOOal e
estnm.geiro, o estímulo ao setor da micro, pequena e média empmsa, o iiiãiot- ~gador da mão-de-obm de pouca qualificação.
De(énda também o investimento em pesquisa de sistemas de pro_dução altcmativa e a Rciclagem dos de:sempm;gados: pelo avanço
teaJol6gico.
Sabemos ainda que o desenvolvimento econômico, por si
só. não ctiminui as desigualdades sociais. A liÇão pofitica. apoiada
pela pressio da sociedade. tem de vinrular o desenvolvimento
ecoo.élmioo à justiça social e assim reduzir as c:lesigualdades É ne~
oessúio levar pam as_ cmmnidades de baixa renda os serviços públicos de saúde, educaçio. segurança e transportes, a urbanização
de favelas e uma polltica habítaciouaJ aiativa para moradia popular.
Importante tamb&n é implementar _progmmas de segurança
senso que alavancam o desenVolvimento do País. O meu caminho aiimeDtar e execut.ai JXOjetos de geração de renda nas populações
continuará. sendo este. o do diálogo com a sociedade civil. com os camnJcs. em pm:eria com os governos federal estadual e municimovimentos sociais, com o povo. Anseio poc um diálogo produti- pal e com eotidades privadas nacionais e eStcmgeirU. Sem a efetivo, destinado a getar compromissos e ações ptáticas que tmnsfor- va erradicação da miséria absoluta, o desenvolvimento econômico
mem o meu Eslado e o País.
-não CUIDJR :ma ftmçao social
Em meu DJaDdato no Senado. combino os componenres soA mulher. a criança, o adolescente e o idoso cominuarão a
cial. racial e fem.in:ino. que tradiciona.lmente identificamm a minha __ ~-no QleU mandato um supxte paxa a luta por seus direitrajerória politica. com os novos compoDentes docoaentcs da rep- tos:. Combateremos a viOlência contta a mulher e a discriminaçãO
resentação federativa de que sou portadora como Senadora da R e- de que é vítima nõ tlabalbo. na famllia e na sociedade. Combaterepública..
mos por meio da conscientização. da ação legislativa, das demínMas os diferentes componentes políticos qtie fcmnam o meu
cias. da criaçio das delegacias da mulher e outras medidas efetimandato têm o mesmo objetivo: encurtar a enon:ne distiD.cia que vas. Vou realizar programas de educação sobre a sexualidade e o
exi~ entre a situação do povo e os ditcitos de cidadania inscritos
plancja..mento familiar e exigir o- fim da esterilização involuntária
na Constituição. Transformar o simples trabaJbador em cidadio de de mulheres pobies.compunição aos cUlpados.
fato significa produzir a força vital da~-~ Pleoúio e
Y~ apoiar o desenvolvimento da mulher nas atividades
nas Comissões desta Casa. nas ruas e recintos fechados. sempre econ&ni.c:as., sociais. políticas e cultmais e fomecer incentivo 1
estarei lutando pela construção da cidadania popular.
mulher microempresária Defendo a construção de creches e proTenho consciêÕci.a de que na defesa dos direitos humanos 6 gramas de atendimento à saúde da mulher. Vou lutar pela n:gula~
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memação da Lei da Empr<gada Doméstica, de minha autoria. Outrossim. seguil:ei maiitendó articulação pennanente com as di"'ersas entidades e movimentos de mulheres no Brasil c no exlerior.
. Quanto ;r.os direitos da criança e do adolescente, a questão
mais importante é defender e f1SCaliza:r o cumprimento -de seu Estatuto e defmír medidas conaetas para se retirar as crianç:u das
mas. Com isso. pretondemos propxcicmar proteçio. abrigo, saúde
e echlcaçio a todas estas ctiulças. Lut=i pela implantação do
PAISM.
Exijo o íim do extemJínio de aianças c adolesc:entes, da
prostituição infanta-juvenil e do tráfico de bebés c ctiaDças. Exijo
a punição de seus ~veis. V 011 deseavolver programas de recupernção de viciados c de combale às drogas entm a juvellblde..
Lutarei para que nenhuma criança fiqUe fom da escola.
Defendo a dignidade dos idoooo, que, depeis de j! <=
dado a maior parte de suas vidas ao Pais, me:recetiam maior res.peíto da sociedade. Na reforma da Previdência, estarei vigilame
quanto aos iDtcresses dos aposentados e i nlo rcduçio de seus benerl.Cios. É pm:iso tomar medidas urgentes pua melhorar o seu
atendimeoto previdenciário e adotar programas que abram pua a
terceira idade nova petspcetiva de vida, social c culbmúmente ativa, integmda à famllia e aoo demais idosos. Defendo a c:riaçio de
centros de referência pua idosos que funcioaem. como locais de
produção de conhecimento, de fonnação proftssional e de presta·
ção de serviços à con:woidade.
No Senado, coatiwarei a minha inLellsa atbaçio contm a
disaiminaçâo rncial, ao denunciar todos os casos de que souber e
ao exigir o rigoroso a1mpriment.o da lei Defendo a criação de de-legacias especia.Iizadas em crimes taeiais. Luto pãr.l-qUe--seja. in-

cluída nos cuniculos escolares a disciplina sobm a história e cultura da África. Luto também para que os negros sejam inclufdos obrigalOriameute nos
peças publicilárias e progiamas de televisão. .

mines.

É necessário promover as manifestações cultllrais a.fro..bmsileiras e defender o caiát.er multinacial da cultura nacionaL No
ano em que se comemota.m os 300_~s de Zumbi. temos que cx~
ganizar gm.ndes eventos, d.entte os quais um amplo debate nacional solxe a discriminaçio tacial no Bmsil• .Neste ano. temos de
tr.msfamar o vinte de novembro. Dia. da Consciência Negra. em
feriado naciooal.
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do com a mesma c:feterminação com que o cacique Aimberé liderou. no skulo dezesseis, a henSica :resisténcia da Confedetação
dos Tamoios em defesa de seu tarit6rio. a Baía da Guanabar.L
Lutar pelo Rio de Janeiro significa atrair novos investimentos, fixar as em.pr:esas já~. ganntir e ampliar mercados e
abrir petspceti.vas c:onc:tetas pata as pequenas e m&iias empn:$aS.
PtecismJos do poHti<:as que efetiv..,.... defendam aquelas empmsas que produmm no Estado e apostam no Río de Janeiro. Queto ampliar o& conta.tos do meu mandato com O& diferentes setores
produtivos, pora cxmhccer ..WS a fundo rodo o potcncial econômico do Estado.
Defendo um amplo debate sobre o planejamento estrat6gico
pora o Estado do Rio de Jauoiro, aberto pam os que representam o

trabolbo, o capital. o sabet'. a camm;ceçio e o poder póblioo. O
objetivo é mobiliDr a sociedade para chegarmos a um eoosenso
sobre o que é esseucial para o desenvolvimento do Estado. Subordinados à meta. ge:a.l de resgatar a im.portincia do Rio de Janeiro.
desw:o quatro grande$ campos de atuaçlo relacionados com o desenvolvime:nto eoon6mico. a geração de empregos. a dD:riinuição
da mis&ia absoluta, a melhoria do qualidade de vida e o respeito
aos direitos humanos. São eles:
a)~ do processo do esvazímncnto ecoo5mico, por
meio da criaçio do ronclições pora a DWlUteoção das etD!>I="' já
instaladas, com priorizaçio de sieus prodntos e serviços. abertura
de meteados e poJ.ílicas fiscal e creditícia. Temos de acabar com o
"éxodo enqresarial" do R.io de Jl.neiro. É necessário defendennos
a indústria naval. setor que tem importância especifica para o Estado. mas que tem ulfimunmtc atravessado difladdadcs. Também
mCRCCm. alcnÇão 0$ setores de turismo. rul:nq'a. construção civil.
siderurgia, pesca, infounática c química fina. E preciso investir na
agriaJllun. e _avic:ultu~ para ~l:uscar a auto-suficiência em determinados itens da cesta b6sica. E da maior importância a recupetaÇão
do 8ancJj e sua manutenção como banco eãatal vohado para o
fomi:otoeccnômico do Estado, apoiando especialmente as pequenas e~ empresas.
b) Criaçio de políticas mais oosadas para atrair novos investimêi:J.tos, scjl do Bmsil. seja do exterio!:. A conclusão do Porto

de Scpdiba, a instalaçio do pólo petroqulmico, a transfetência do
Banco Centtal pora o Rio, ao bdo da atração de pequenas. módias
e grandes empreus.. como são os casos da. Brahma e da .ADtártica.
Sr. Presidente, ~eu compromisso oom os. vabes e os prin~ bldo isso abriii as pq_ttas do Estado p:= a IOtomada do desenvolcípios da democracia é inabaláveL Per isso mes:Dl?• sua frágil es~ vimemo. Vou ampliar as relações jntemacíooajs do Rio de Janeiro
tabilidade tem-me suscitado algumas inquietações. O principll ins- ao procurar ~ o intemsse de invesl.idom; negros dos Estado5
trumento da democracia. o voto. apre8ellta DO Biasil defeitos tão Unidos e da Africa.
gmves que podem co~r o próprio regime democrático.e) ConjUgação do desenvolvimento econômico com o de-Temos de desobstruir o caininho pua o voto c:oosciente. livre e senvolvimeDto social. O czescimeuto da econoniia do Eslado tem
efetivamente soberano.
·
de representar o aumento de empregos, a melboria da qualidade de
Precisamos unir a vontade democrática da Nação para defi- vida e a diminuição da miséria absoluta. Por isso. o debate sobre o
nir uma. n:gulameota.çio rigorosa, que impeça o uso iodevido e planejunento ~htégioo precisa envolver também os setores de
manipulador das pesquisas de opinião por meios de conymicação baixa. renda. E pn:ciso melhomr os salários dos p-ofessores e a
inescropllosos e pela máquina dos govemos em pmodos eleito-- qualidade da educaçio. É preciso evitar de vez que ai.oda se deirais. É também essencial o aperfeiçoamento da legislação eleitoral xem criJmças fora da escola.
para prevenção comri fraudes e para informatização do processo
E urgente uma solução para o sistema de saúde. que se ende votação e apuração.
contra em profunda crise. Tettios que ter uni plano de emergência
Sr. Presidente. eleita Senadoia.. assumi o wmptom.isso de para a Baixada fluminense, recupeiando e concluindo os hospitais
lutar pela teaJperação da importância ocoOOmica. política e cultu- da região. Luto pela instalaçio do Incor no Río de- Janeiro. elevan~
r.t! do Estado do Rio de Janeiro na FecletaçJo. Tem faltado "bair- do os salários dos proflSSion&is de saúde e inelborando o atendirismo.. para defendermos o desenvolvimento do nosso Estado. mento Apopulaçio. Defendo a -ção de Posto< Comunitários de
Plecisamos revitalizar o orgulho de sermos cariocas e flumDlense$. Saádc e Cidadania. p.ara prestar serviços ambulatoriais e preventiO momento ~ de uniftcar traball:w:lo=. empresários.. inte1ecDJais. vos em áreas carentes e sob supeiVisão da oomunidade mgaoizada.
jovens, dmas-de-casa, idosos. políticos e govemos estadual e mu- A politica habitacicml tem do priorizar os se<ores de baixa renda,
nicipais. tcxb. a população eofun. paa. formar uma poderosa cor- com programas de ~ }X)PUlar. que coole com a participação
rente pelo Rio de Janêiro. Abraço a tarefa de defender o meu Esta- da própria connmidade. E prioridade absoluta a implementação de
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lebtam essa saudade que trazemos da Europa, da Ásia. da África.
de uma _Am&ic:a que existia antes de ser chamada América. Ccmo
é profunda essa saudade de um paraíso ancestral.. É ela que nos faz
idosos.
soohar fODl um paniso fublro.
d) Combinação do combate à violência. necessário pam a
E verdade, houve a cscmridio e o gcnocídio • Ainda b4 o
segurança do cidadão, co:al o respeito aOs. direitos humanm.. A preconceito e a separaçio. Temos visto negros semn presos apeação da polícia nas comunidades cami.cs oont:ioua sendo feita JPIS porque. sendo uegros., sio considerados suspeitos. Temos visto
com violência indis_9riminada e com absoltito- ~speito aos di- indios serem expulsos de suas tc:aas apenas potqDC. SCDdo :índios,
reitos do cidadão. E preciso uma refOI:Dla profunda e urgente na- sio coosi<Jemdos inferiores. Tudo isso tem tomado o povo tnsipolícia para acabar com policiais ccnu}:(OS, exiCIIDinadores e leiro mais poble e mais triste. Tem coodeuado 110$$0 País a um
aqueles de comportamento mcista. A experi&lcia da ''Opetaçio inaceitável ~ pcxque impede a UDiio criativa de todas as suas
Rio" mostrou que. se a açio militar cu policial Dio for canple- matrizes cultumis. Tem lançado nosso povo em uma loDga confumentada com a urbmizaçio das f'avelas, cana insra'•çio dos ser- são pornio compreender que sua legítima identidade I! jlstameutc
viços públicOs e com a criaçlo de c:l:npregos, a ...,;mmaljdade con- essa grande divenidade.
tinuará.. O saldo do deseuvolvimemo ccoo&nico ca:n ,;miça social
Nio e:xi.stom mças inferiores, existc:m homens e mulhetes
é a promoção da cidadania pop.dar e o fortalecimento das btses do inf~ pela cscmvidlo, qualquer que seja a escravKIIo,
qualquer que seja a cor da. pele. Na verdade. nem existem vúias
regime demcx:titico.
Sr. Presidente. St's e Srs. Senadores, como vereadora e De- m.ças. mas apenas a mça humana que, COIDJ disse Gilberto Gil. é o
pulada Fedem! po< dois mandatos, lutei pelos dimtos do< despos- !eSU!tado de uma ......,. do IIDbalho de Deus, um tubalho que
suidos e discrimjnacfos, principalmenle modiante propostas legisla- ainda Jlio t.emrinou.
ÜV3.S. CPls. denúncias e pressões políticas. Agoni.. no Senado, conA cri.t:çio da mça. humana estalá. completa quando todos. vitino arei esse trabalho com o mesmo vigor, mas, si:ImltaneamePt:e vendo livres e em igualdade, olharem com amor as suas dif~
utilizarei tod.as as posstbilidades que me confere a condição de Se- naturais. No BrasiL essa liberdade, essa iga.aldade e esse amtl[' fornadora paxa obter dp sistema econômico e dos podems píblicos mamo mais valioso tesa1ro que está guardado pam o futuro. Pam
um retorno efetivo para as demandas sociais reiVindicadas pelo que possamos encontrá-lo, temas: que começar desde já a banir de
meu País e pelo meu Estado.
- - ---nossa Pitria todo ptrcODCeito_. toda separação.
Quero concluir afmmmdo que defendo o respeito. a digniNeste IDOIDClJlo em que são debatidos. mais uma vez. os
dade humana e !- concretização dos dimitos de cidadania pom o lUIJX)S da educação bmsileira,. àlamo a atenção par::a as responsabipovo brasileiro. E lutando pela realizaçio de nossas utopias indivi- !idades que as_:nossas escolas t!m na caJStruçio do futuro. E faço.
duais e coletivas- que iremos cooquistar. vitôríãS pãrã. ajudar iti ~ Ulna su~ ao Minist6rio da Educação. Todas sabemos que a
conslru~o de um Bl:osil mais justo.
.
Hist6ria do B...U está mal CODtada. A cootribuição dos negros o
Era o que tinha Íl di=, Sr. Pn:sidente. (MJiU> bom!)
do< índios Da fomlação da sociedade lnsiloim tem sido desprezada em nossos textos escolares. Sa~ professora de Hist6ria e sei o
Dmanu o discuno da S,.. lknedita da Silva, o quaiÍlO o oegro e o indio apamccm de fcm:m pito!esca DOS textos
Sr. Te.Otônio Vilela FilhÕ, Jfl Vice-Pruitknie, deixa a- CODl que educamos. Pensando estar Mncmda estamos, na verdacadeira da presitk"'ncia, que é ocupizdii./_M/0 Sr. José de. mui~ vezes, _foanando pessoas_com uma lllell~ preoon:larney, Presiden~e.
ceil.uosã; ijtie desprezam a ~nça. em vez de terem o n::speito
O sR_ SEBASTIÃO ROCHA -Sr. Presidente, poço a pa- que deveriam ter e de setcm capazes de tmcas. nesse universo de
muilas possibilidades da oonsttução de uma rullum, eom muilas
b•:r1 -:-omo Líder.
O SR. P.!{ESIDENTE (José Samoy)- Tomapalavr.uon- variedades de fonna. e de pensamento.
Recomendo. PQrtanto~ que seja fomwla uma comissio de
dora inscrita. Senadora Marina Silva. uma vez que se trata de uma
eàJcada:es, antropólogos, historiadores o posquisadotes em geral
ses~o de homenagem. ·v. Ex-. Senador Sebss•ião Rocha, podert
para avaliar a presenÇa de negros e í:odios nos textos_ esoolala e
U!':t:-3. palavra como Líder~_w_~ do Expediente.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AM. Pmmmçia o seguimo sugerir as mudanças nec:essúias, para que niO apareçamos mo.is
apenas como "o negrinho que tangia o boi" ou "o Degrinho que
disaJ~o. Sem revisão da oradora.)- Sr. Plesidcn!e. Stols e S:rs. Secuidava do quintal do senhor''y mas cano sela humanos que. tannadO!'e'i. sou particularmente à propoDCDte eh nquerimeuto que
tãz desta parte da sessio uma OOienidade com relaçio ao Dia Inter- to quAillo os oulre<, têm possibilidades de aoscimooto. desde que
nacional para EUminação da DisaimiDação Racial. A Senadcn lhos sejam dadas as oportunidades.
No proximo dia 20 de novembro soriio eomplolades 300
Benediu da Silva.. de forma muito feliz, tiOUXe boje para o plená·
rio desta Casa uma discussio que. às vez=, parece 6bvia, porque a anos da modo de Zumbi dos P~s. Num País oode todos os
grande maioria do povo brasileiro é uma mistur.t de raças, com heróis sio bcmcos, att mesmo os aboliciooistas,ll<Zihum osfoxço 6
umJ. predominância muito grande da mça. negra. A Sen:adoia Be- suílcieute para bomar a sua momáia o a de todos aquoloo que lutanedlt.1. da Silva pode ter a certeza de que essas diferenças allturais. ram. anooimamente, pela igualdade.
Quero dizer que o precoaceito Iiilili:a .ãcontece sem que haja.
sociais e rel.igíosas engrmdecem muito o con;mto de IOda a cultu·
uma boa dose de antorita:rismo, uma boa dose de intolerincia pant.
ta e formação sócio-êulnna.J. do DOS50 h&.
Como a Senadoia Bencdita da Silva fez aqui Um resgate ocm aqueles que, per questões memmentc cimmstanciais, são
histórico e um belo prommciamento referente a este dia que, acima comidemdos inferiores.
Desejo ac:ioscoDtar também, o goStaria de pedir a aleDÇio da
de rudo. é simbólico e. ao mesmo tempo. IDilCO de muitas lutas
ropamda, o que, nes1e
contra a discriminação. Vou tentar ser brevC- porque a pe.ciência Sooadcn. Bonediu, que toda ofonsa deve
momento. eu~ como negra. solidarizo-me com S. Ex• e com todas
dos Srs~ Senadores também tem um certC"lim.i1c..
Abençoado é o nosso povo porque 6 feito-de tantas diferen- as pessoas de bem. sejam brancas. negras. amarelas, sejam fndios,
ças. Como é baoilO poder ser assim tão branco. negro. úid.io e mis- ení:an. com quem quer que lute JXlE' uma relaçio de igualdade e
turado. Como são belas as danças. canções e pensamentos que ce- xespeito elll.te os seres humanos.
programas sociais e educacionais pa13 as crianças e adolescentes
de rua. Defendo a COilStruçio de ~es e programas de atendi~
mento à saúde da mulher, bem como politicas eSpeciais pam os
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Quero ainda dizer que poderiamos dar uma grande COiliiÍ·
buiçio, enquanto r~ de opinião. o politico pode usar da
tribuna. dos meios de lXli!UJOicaçio, aos quais tem acesso,.para irmdiar prec:om:eitos ou pam. contn.Duir para a sua eliminação Que
Caçamos a segunda opçio.
-0 Sr. Scbastlio Rodla- Concede-mo V. Ex• um ÇIII<.
Seuadom Marioa Silva?
·A SRA. MARJNA SILVA- Pois nio, Scmdor Scbostiio
Rocha.
. ()Sr. Sebastião Rodla- Quero, llCSia opoliUDidadc, participar do momcnlo de emoçio contagimtt que V. Ex• e. ainda hi
pouc<>, a noble Seuadom Benodila da Silva. criam. boje, nesla homeDagem. t: dizer que sou solidário com essa c:ausa. O Partido do
qual sou Vice-Líder no Senado. o PDT.IaDlbmn é semivel a esses
apelos. e todas as vezes que V. ExJs precisarem agir em favor desta ou de· outras causas. sobmudo das IllÍilcJriaS. uma das gnmdcs
hla> da SOIW!ont Benodila da Silva e tamt.!m de V. Ex•• .....,;
jmto·oom v. Ex's pom imiDs i hra e climiwirmco as desigualdades soc:Ws que ainda pmistan ll<$te Pais. Muito obrigado, Semdota.
A SRA. MARJNA S1LVA - Obrigada pelo aputc. nolrc
Senado.- Scbaslilo Rocha.
·
AS,. Ilcaedlta da Sih'a- P=rlto-mo V. Ex' um oplllfe?
A SRA. MARJNA SILVA- Ouço V. Ex' com muilopmzcr.
AS,. Bcncdlla da Sih'a - SC!Wlola MOrlna Silva. estro
at<nla lO que V. Ex• ""' dizendo. V. Ex• sabe perfeitam<nte que
essas· ofensas. na DDSS& luta. seja no movimento papull:r. no mcial.
no dos direito da mulber e da crimça.. ou pua o desalvolvimeuto
da Amazôaia. por um Brasil melhor. nos estimulam a mxmhecer
que ainda falta muito, que temos um c:aminho Jooso pela f'mllo.
Quero lllD!bml sugerii- que projcws ..,.. átoa nio sejam apellllS
dos que defcudem csta c:ausa mais aciDicsamcntc. mas sejom de
IOdos :oesta Casa. por se tratar de siluações que devem ser ICSOlvidas por todos nós. Gostaria tambtm de poder estar com V. Ex'
nas SDgestões de p:ojctos. não apenas como co-auron. mas cmtribuindo. PQiqUe sei que V. Ex- tem os mesmos W111p10missos que
-.
A SRA. MARJNA SILVA- Mlito obrigada pelo aportc. e
pode ter """<12. SOIW!ont ileDcdira da Silva, que lrabalhatemos
iimaDadas por esses objc:tivos e por esses ideais.
Sr. P=idcnte, St's e Sts. Scnadotos, como professon que
tem observado a edlcaçio. e mais ainda neste m& cm que comeD!DdlllOO o Di& lnlmlacioml da Mllhcr- que nós,llllllh=s, mni10 sabiamcme, ll3nsforma!ll0f na Semana lnlemacional da Mulher,
e dcpeis, quem sabe, ll3nsfomw-elll00 no Mês lnlmlacional da
Mulher e, per que Dio diúr, no Ano Jntemacianal da Mulher.
porque precisamos realmente de que todos os dias sejam dias em
que n6s :mulhems sejamos respeitadas, amadas c •dmimdn -. neste mesmo mês aqui estamos a tr:abalbar a questão do Dia Intcmacional pua a Eliminaçio da Discriminação Racial. N'ao ~ !toa
que esses dias aconfo::em; Dia 6 simplesmente ~ que tenhamos
um dia pu:a. fazer o mea-culpl. e bater no peitO. E para que. simboliamente. a humanidade pam pua pensar que Íínda existem seIC$ humaDos que sio tratados cOmo seres inferioms..
Recen~.em.em.c. numa cooversa que tive com ec:i:Jcadoies, em
Rcmdôaia, cujo tema era ''A Mulberna Educaçio c as Relações de
G!neros", ou seja., as difenmça.s eDlm homeDS e mulberes, esttanhameDte observei que cu estava t:rwMJbamio a :id6ia de que a edueaçio é feila quase que exclusivamente per muihereL O Senado.Ioio Cahuon. que - à minha fronte e pelo qual renho nmito
peito, 6 uma autoridade em educação e pode até coo.caiJar comigo.
.
•

-
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Na faixa dos 1 aos 14 anos, ou seja, a educação no eusÍDO
bási<:o ~ resp:Jnsabilida.de. em quase 90%, de mulheres.
Mas como a educaçlo nio &OODtece apenas na. escola. acontece tam~ na familia, de maneira infounaL e a criaDça fica. gera.lmenle. com mulbc:ra:. ca:n aba~ a avó ou a. tia. e se considcrumos que a eà.lc:aç.io tamtXm Dio ~ resultado somente da escola

família, é rambóm ooovivio social. e que S 1% da população
do Bnsil é c:.Jiii!X"U de mulben:s, t=mos a J"'SCllÇ& da educadom-mulber 005 tr& momm.tos: na família. na escola e no convívio
social.
e da

Se temoo. OC1ic. uma respoosabili<bo Ião gmndc oo pro-

cesso educativo. p:x ~ lleri que a cultum é lio machista e discrimina a mulher? ~ DÓ& JU.licmdo o machismo? Com certem, esl.amo$. Esset, "aba também estio impregnados na profes~ na mie. Da ecb::adcn. e na Senadora que aqui está falando.
polqUC nio sem..::. ama coua i parte dessa culblra. que milenarmente vem 5eodo ocmC'Ukia.
E isso ~ ~bhD DOJ vahes de negros contra brancos,
ou contra í:ocboL. n: fl"Ncdamos inverter e mudar essa culbJra.
Acredito que oo c:ba ~ assumirmos esse que é o desafio maior,
que é ccl~ D05 l.rtll.-. ~.nas leis- é fundamental
que estejam li. J'C" Ulll'p.n'11:: dtreitos, para evitar discriminação-.
mas 6 f'u.ncia:axu.aJ QUit' lrtl:tr1DO$ mudar a cultum do nosso povo,
pmque sem essa ~, t muao difícil o cumprimento das leis.
Senadcn Bc~ ~ S.~ a ~ Sr:s. Senadores~ acredito que essas
duas fn::ntes sr nntf!wmec~m. Nós, aqui. tmbalbando leis, para
que se fon..Utça •" rrua-t.,... da 1gua.ldade e da possibilidade para
todas a.s pe:uoa ~ •' mntoo tanpO. COiltribuindo para qoe os difen:mcs valotts w ~ "'trr"&ado.. Eu sempre digo que o pressuposto fuodamc-rs.a.. r-n • ~· l que haja a diferença.. Mas para
que haja troca t r-- u.. ~ b&JII. liberdade, pmque quando não bá
libetdade nio." bà t:r<• a. hJ, lti::IP"'laçio. E só. existe respeito numa
~ ~ b& dlf""'Q.a.. u~ e aceifitção daquele que quer
trocar- A rul:un crp na ahen.a a essa troca. J.i demos muito, de
fOIID.I anà:u:ma " ~ IM • .,. furr ssto agora, gritando aos quatro
cantos 00 ~) ~ ..-. 1amhtm temos a nossa pan:ela de coJaboraçJÕ • ofneotr
NeiU mfa ..., quor •

(";((bJC'morou o Dia Intemaciona.l da
ea ptana de homenagear a Senadora
Bened.ita da Slh<L - ...., dlr IOiu as mdbCRS negras e brancas
e de todo& e& ~ • ..., . . _ do País~ dizendo uma poesia com liceoça do • .,.., ~ pc'JiliLa - que aprendi há muito tempo. a.i:Dda ~ c. r •tar. mfelizmeme~ Dão me lembro o
nome. O DCimf' ~ b~ t . \ . _ lk Mulbcrcs.
..'Qu&Ddo aMC'ft • ..a.-.
Sal Dais P111r.. di. -.r a. aa&ado
E sua Mkcurva
Mulher e-

DeS_. d-. ~

~tanal

dr....,....
o

tiiiU;

~-_.,

Serúflo<Camae meu dr J:llando
Terra de fruto:s fu~Ul'C:!$
e ci.epJu camnro tDJrt:bo
A pn:scoço das Seoodau Benedi1a da Silva. Iúnia Marise,
Emília Femaodes e MMb% Puao nesta Casa é uma demonsttação
de que nós mulben:s orsru. brancas. enfim, n3o somos canteiro
:mun:bo. Nio qu~moc ser f1on::s amordaçadas. não queremos apenas ser tcn:a de frut05 futuro5. Quemmos ser canteiros vivos na
multiplicidade da nossa cultum e na possibilidade de trocarmos.
com. homcos e mulheres. os valores que temos e que apn:odemos
da cozinba a este Scnade. Muito obrigada. (Palmas)
·
O SR. PRESIDENTE (José Same)')- Desiste da palavra o

Seoador Sebasti.iio RochL
Sobre a mesa. projetas de leis que serão lidos pelo Sr. 1.1:1 Se-

~

Março de 1995

ANAJSDOSENADOFEDERAL

cretário em qercfcici, Senador Renan CaJheiros.

Sio lidoS os ~tes
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 70, DE 1!195
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rldica do remelellle.
§ 1g O disposto neste artigo Dio se aplica aos casos cm que
0 bnposto devido houver sido pa.go antecipadameate, em cumpnmetto das disposições legais vigentes.
§ 211. Nos casos de que trata este artigo. a remessa de dívisas
para o exterior fiCa c:ondicioo.ada i. apresentação prévia do comprovantc de recolhinrnto do imposlo, cabendo a =!Ja!Sabilidade
• po<..., =olhimento à in.stiruiçio fJD.UJCeira que efemar a runcssa. caso Dio o tenha feito o ICDlCO.feD.te.
•
.
Art. 2• É vedado à fODie pogadon do!: nmdimentos metlcionadoS no artigo anterior assumir o &us do Ílllp:)Sto devido pelo

es especiais a Maria Ce<illa Bevilaequa de Paln e
Maria Teresa. Bevilaequa de PaiYa, Delas do jurista
brasileiro Cloris BerilacqDL
O Cong«sso Nacicml de=ta:
Art. f.G: Fica o Paler El:eaJtivo autoriz.ado a conceder pcnsões espcc:iais. DO valor de R$ 214.22 (dulJOJI!os e ca!o<ze ...;. e beneficiado.
'
vinte e dois centavos) cada uma. a Maria Cecília Bevilacqua de
Ait.. .)A Esta Lei entra em viga na data de saa pubtlCaçiO.
Paiva e a Mária T.,.... BeviW:quadePaiva, uetasdojnista lnsiArt.4"Revogam-seasdisposições emcxmtttrlo.
leiro Clóvis Bevil><:qua·
·
·
Parágmfo Wlico. As pc::mões ~ de·que tzata este artiJustfllc:eçio
O projeto de lei que om se &Pftl$CIJ.ta à considcraçio dos
go.. reajustáveisnos-meSmosfndioesadotadospan.asdemaispensões pagas pelo Tesouro NacioOal, Dia podem ser •n•md•dn iiÜstres parl•mtn'IUII!$ desta Casa visa e:SpeciaJmente coibir irregucom ·qualquer outta vamagem paga pelos cofMs ptiblicos e exti&- !aridades que ~te chegam ao nosso c.ootsedme:nro.
guir-so-iio com a morte du belxlficiirias.
·
~jldicaodo o Tesouro NacionaL em benefício cUJ ertidades do.
Art. 'l!'A c!espcsadec:amatedesta lei «m<.t à coma do En- mieiliadas 00 .,.tmor.
, corgos ""'videDciárioo da.UDiio-Rocunos sob a supelVisio'do . ,
O p:oceswusado~ o do o remetente do rendimentos ou gaMinisl6rio da Fuenda.
·
··•
Ilha; de COJlilal assumir o ômJs do imposlo devido pela legislaçio
· ·Art- 3" Estalei ema em vigor na clara do sua publicaqlo.
bmsiJein. pata depois. invoca!ldo iSODÇio imunidiode w qaalquer
·· Ait. 4R Revoiam-.58 as disposiçõe:s cm contdrio. ·
outro artificio. nio o tesolbcr aos cofres públicos. O beneficiado
Jns!JI!caçio
do!: nmdimentos, valendo-se do acmdo fumado pelo seu pois com
o Brasil pata evitar dupla tributaçio, ou da legislaçio iDIOma (caso
·
,
No ano de 1994, noixe
Muco Maciel teve a ini- 00. Estados Unidos da Am!rica1 infoena.., auraridades tributiciativa de apresentar pmposiç.ões DeSSe sentido. Coaludo,. por dis- rias do
pah que o imposto .foi pago pela for.te pagador.a de
posição regimem.al. .a mat6ria. Dio haVCDdo moebido a muifcsta- sctis nmdímentos.. compenundo o seu valor com o que for p:r ele
çio po ,6tgio,tknico. da Casa. foi ~carniphodt 10 uquivo.. ao térdeVido.
..
mino da última le~.
'
.·
Esta; i.Ssim,' o Brasil deixando do =olher o que por direito
. . • . Dessa fomm c c:oJJSidetando. de gnmde justiça._.,_ ihc c:Obc, ..;, beneliéio do uma entidade estraogeira. E siwaçio
to o projeto à consideraçio do s~. v~ ~ visa_ a autol_iZar o
anôD:taJa. ~te pmjJdicial ao País. que Jecisa ser coaigiPoder &ea~tivo a conceder~ espccws·a Maria Cecilia Be-- -- da..
vilaoqua de Paiv• e a Maria Teresa Bcvilacqua de Paiva. ne<as do
o Projeto de lei on. apo-eseolado se propõe a csse papeL Ao
consagmdo jurista bt:asileiro Clóvis Bevi1aaJu.a. de :relcvanres ser- esta~ Do art. 1.11. que a mnessa dos reudimentos estA sujeita à
viços prestádos i. Naçio, ""'"d"""""c m clabomção do Códii!O rc~ do imj>osÍo do renda. seja qual fcr a namrcm jurldica. do
Civil Bmsileiro, quando teve IDJaÇio destocwiJo
·
...-.e, visa coibir esse p:ocesw do fuga ao pagamento do IIDScu finDe propósito de smrir, colocmdo seus ideaisacima posto, sej& qual for o artificio usado- A vedaçDo institulda DO UIde bJdo, iDclusive da própria fmúJia. causuam-Ibe e aos seus de- · Zl ~ ~ uma. porta aos inretvenientes nas malsjnadag opcn.sceodentes v-'rios dissabores.. Quax1o veio a falece; J11m1: mesmo
casaprópriapossuía.
·.
.·
·, ·.
çoes., Estas.iasiU.êSeSemqucmelevamasolicitaraapÕvaçiodo
Suas netas. bencf".clmu. deita lei, ~&n. passado por
projeto do lei que""' sub-.. à aprociaçio desta c..._
dific:uldades de caril..- ímanceiro..Pcr estas 1UÕOS, DO ÍDlllito do
Sala das Sessões, 21 do nwço do !995.- Senador Eduardo
p<CStar me:ocida honrnall"m-iquele ilus!rc bnsileiro. - Mataram SupBc:y.
mos a presente proposta.
•
·
Sala das Sessões, em 2l de nwço de 1995- - Senador Lii(À Comi.r.rão <k .Wmuos &:onõmicos - à<eisão
cio Alcântara.
krminatilld.)

o

s.n.oo..

seu

smas

(À C/>mi.r.rão <k A=mtos Sociais -àecisiiD terminativa)

.

,

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 'iJ. DE 1!195
Dbpõe oobn: a rdcução do Imposto de rendo

sobre reudlm<Dios e ganhos de c:aj>ltal p..,..ad..,tes
de fontes situadas no Pais, quando pen:ebidos por
pcssoas tisicas oa juri:liam raide:ates oo domidla·
das ao exterior.
0 Congresso Naciooalde=ta:
Art. J•A remessa do rcudime..,. e ganhos do capital dov~
dos a :residentes 00 domjciliadoç DO exterior. p:rovenientes de foutes situadas no País. está sujeita l retenção do imposto de..renda na
fonte. nos. terinos da legíslaçio vigente, seja qual for a natureza }l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 7l, DE 1!195
Concedo anlslla em dCCOI'I'Ôilda de 51lDÇÕOS lm·
puladas pela prática de aios oa ratos que busquem
resguardar • moraidade páhli<L

o Cong!:esso Nacioaalde=ta:

Art. 1• É concedida anistia civil. penal, ""bolhista e administm.tiva aos bnsileiros que praticaram ou co1abon.ram de forma dhcta., .indireta ou c:onexa c:om atos ou fatos que cootribuf.nun para a clucidaçio de Uogalidadea ou im>gularidadea havidas ua ~ póblicafcderala portirdo IS de maiço de
1990.
Parágrafo lÍDiCo. Os serVidores póblic:os beneficiados com a
aplk:ação do disposto no caput deste artigo ledo excluídos de
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74. _____________ _
· § 1• Compete ao Tn"bunal do JW:i o julgamento
dos erlmes ;evistos """ uts. 121, §§ 1• e 2", 122, p3111po 1lnioo, 123, 124. 125, 126 o 127 do C6digo Penal,
consnm•cJc. OD lctllados. assim como dos crimes COD.tta
11 Admiuistrlçlo P6bli~ o Sistema Fmanoeiro Nacio-nal. a Seguridade Social e a Oldem Tributtõa. quando
apeDidos com reclu:!õio''.
Art. 2" &la Lei en1ra em vigo< na data de sua publicaçlo.
A1t. 3" Revog&DWO aa dispesiçõM cm conttmo.
·~

SWIS ftchas de assentamento funciooal qualquer regis1ro relacionado com o objcto desra lei. ·
Art. 2il&ta lei emra em vigor na data de sua p1bliaçio.
Art. 3" Revogam-se as disposições cm contrário.

Justlllc:açio

processo de lmpeachmeat do !'miMeDo. foi necesslrio trilbar um 1oo»>

Para se oonctetizar ó
dente Femando CoDor de

pen:uno no qual se eugajoo toda a sociedade brasilllim. Todavia,
vúios cidadios ao se empelilam:n ativamente na tuefa de auxiliar
a restaurtçio da ética e da mmal "" olividade pllbtica forun pwúdoseeslioseudoprocessados.
, , ,
.
COn~m fazer um Jnve ~ da caojUiliUD.. nesses
Ioogoo meses do Govemo Collor de MeDo. Ji no curso doa 10011

de 1990e 1991. avob.Imavam-se vceme:oJeS indfcios de ilicitudes e
ittegularidadcs no âmbito do Poder Exec:ulivo Federal. notadamente em ,.;laçio a: irregularidades no uso, eml""go e dcatinaçio
dos teaJisàs fúblicOs. Os clcsmaodcs eram sisiematicanenl• d&IIIUIClaclos "pela iJnP=sa e oo seio do CoJ!8=$0 Nocioaal. m:lamavam:se ~ DO semido de coibir os abusos e plilir os
respoosáveis.
A gestio executiva passOda. oomo foi fartamente oomprovado, ii1vétteu os va!O<eS eoosagi>ídos. passando • usor du W:uldadcs de que dispuDha de foaila indevida. ora oom manifeato abuso de poder, ora com inescusolvel ·desvio de poder. Como invariavelmenlo oc:c:ne quande o poder é exercido de fmma inlqua. deuse também ao longo do proéCSSO graves atos de injlstiça DO plano
pessoal. SituaçõeS eitmn•Diflinté injlstas, como a .pmíç:io de ~~
vm&icia imposta iLo setVidor do Tn"buml de ~tu da U~
Clemente Afooso Pereim de Souza. que, na qualidade de ADaliJta
de Fmanças e ConttoJe Extemo daquela Corte. ooolribuill sObrem.aocira 'pam a elucidação de esctndalm envolvendo a ap1icaçio
de ·teeW:sos públicos: Casos sC:melhantes ooom:ram tambán DO
âmbito do Minislitio da Faz=da, como. pr aemplo. o do oervidor Feruando Cüudio Antunes Araújo. que foi afastado de - órgão- Deportamento do Tesouro Nociou.al- e aléhoje Dio teve"""
processó ooocluso. Tais situações estio a '"igir· soluçio impeuool

ejusta. .
. . .'
..
O Congresso Naci<màl, ua sua f\uiçlo fiscafuodora doa alDo
do Poder Exoartivo. """""' com a valioa ajuda c1eaos cidadi<lo,
qoe miscarnm suas cmeiru para o mstabeJcc;iment.o da probidade
na AdmiDistmçio Pl!blica- Muitoa deles estio sofmldo JlWiiçi5es e
processos pela atitude corajosa que tivezam. Fazer justiça aos qu_e
f = injustamente punidos, pelo simples fato de zelarem pela cor
sa piblica. 6 o mínimo que o Ccagresso Naeional deve a encs cidadios. Assim,
siluaçio. propanoa • ..,...,. pa-

-te

para-.,...

projeto de loi
sa:ladas Sessões. 21 de mazçode 1995.- Senado< Eclaudo
Matanzzo Supficy.
res a aprovaçio do

(À Comissão de ~. Jlistiç<l • Cidadania - deciriio terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1995
Modlllc:a o§ l' do ort. 74 do Código de Procaso Penal para luc:lulr oa
do Tribuaal do
Júri o julgamento de crimes contra a Admluidroçio

..,_,..,ela

P6bllc:a,oSist<ma Financdro Nacloaal, aSqurldade
Social e a Ordem TributáriaO Congresso Naciooal deerela:
Art. !• o § ,. do art. 74 do Decrei<>-Lei ri' 3.689, de 3 de
oolllllro de 1941 (C6cligo de Processo Penal), passo a vigóm"com
a segui:me rrdação:

Jusdftcoçio
O po-. projeto tempo< objctivo incluir na oompct&cia
do Tn"buml do JW:i o julpmeDto dos erlmes coma a Administraçio Pl!blica, o Sistema Fmmcoiro Nocioaa1. a Seguridade Social e
a Oldem Tn"bulilia, quando apmados oom m:lwio, tendo em visla quo pela alUalsiJtemltica do Código de l'roc:esso Penal SOIIICIKe
erlmes dolccoo coatra a vida sio m-.-cloo a julpmeDto do Tribunal popular.
Aaaim. delitoc 1ais como: peculato, oonupçio, COIICU$Sio,
caUrabiDdo.. dmnncjtçln arbmkN, explonçlo de prestigio~ bem
c:auo .oquolel cmtra o Sistema Fmauceiro Nacional, a Seguridade
Social o a Oldem Tributiria deixam. pelo projeto, de ser julgados
pr juiz aiqularo puauna 10-lopelo Júri, sempre que a pena prevista soja a de :reclu:sio.
.
Para que so oomproenda odequadamenle a exponsio das
alr:ibuiçõec do JW:i Popular, que ma estamos propcmdo. bem assim
a cc:mtitucioDali da iniciativa. ofezecemos. a seguir. um ICSUmo da evoluçio oomtibJcioaal da iosrituiçio em nosso País.
O Tribuual do JW:i surgiu no IIJUil ·em 1822, oompetindolhe apenu o julgameDo dos delitos de imprenaa.
,
'
A Comtimiçlo Pol!lic:a do lmp&io. de 2S de "'"''" de
1112!1, atribuiu ~· ao tn"buml do JW:i pam todas as infrações penais e pam falos civis. •
A Carta Magoa da Repllblica, de 24 de fevereiro de 1891,
~~~~Deve o Júri, elevando-o em Divel de gmntia individual
A Ccmljbliçlo, de 16 de julho de 1934, dispôs em seu art.
72: "6 mantida • :instituiçlo do .Júri. com a organimçio e 1$ atti.buiçõel que lhe der a lei".
A Coastiluiçio de 10 de novembro de 1937 silenciou a =
peito do aasunro, daado marsem a que o Doa<ID-Lei ri' 167, de
05101138, em oou art. 92. b, abolisse a sobeDDia dos veredictos do
jóri, ao permitir rocuno de apelaçio qumto ao mérito, nos cosos
de ''injustiça de deeisio, po< sua oompl<IA div~o::ia comas proVIS existeates aos autos ou prndnzidu em plenúio". E coaforme o
art. 96 do mesmo Doado, o Tribunal de Apelaçio poderia aplicar
a pa11. mais ju.sta w: absolver o téu.
A CartaPoHiicade !Sele se~embrode 194éreeolocoo am.tibliçlo as pranliss individuais. bem oomo restabek=l a
sobeDDia doo ...,. veredictos, DOO termos de seu art. 141, § 28,
verbis:: ..~ mmtida a instituiçlo do Jári. com a aganizaçJo que lhe
der alei,. COIUD.to que seja seuqn impu o número dos seus membroo e gmntido o sigilo du votações a plcnilude da defesa do n!u
e a sobermia dos vered.ic:tos. Sed obriptoriamenle da sua compet&lcia o j:llgamento dos crimes dolosos caotra a vicJ&••.
Foi com base DOSIC dispositivo da Coasllmiçõo de 1946 que
a Lei ri' 1.521, de dezembro de 1951, em "" art. 12. alribuiu ao
Tribunal do JW:i o julgamento doo er1mes coma a Eccoomia P~
pular. Em suma, a Coasllmiçlo JECI"biu que alei ordiniria retirasse
da oompdbvil do JW:i os crimes dolosos contra • vida. Coa!udo,
nada impedia que a:~tros aimcs fossem submetidos pela lei ordiao julgam:nto do órgão p;sdiciooal popular.
Por fcxça da Comtiblição de 1967 e da Emenda Constitu-

nma
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• Vlde art. l". m, a, da Lei Dfl7.960, de 21 de ·dezembro de
clonai TJ!ll. de 1969, a lÍIÚca atrib.lição do 1Uri passou a ser a de
julgameulO dos crimes dolosos contra a vida (arts. 150, § 18, e 1989.
153, § 18, respectivamente).
dimiaulçio de peaa
. .Assiol. fiCOU revogada a Lei ~ l.52USI na parte em que Caso de
§ 111 Se o agente comete o crime impelido por motivo de recooferia ao Tn'buanal do J!iri competência pan julgamelllO dos
levante valor social ou moml,. ou sob o dominio de violcnt& emocrimes contra a Ecooomia Popular.
ção,
logo em seguida a injlsta provocação da vítima. o juiz pode
A Constituição Democrática de 1988. a exemplo da de
reduzir a peoa de um 'sexto a um terço.
1946, assegur.~ ao Júri a compel&lcia par.a o julgamento dos cri• Vtde art. 74, § I•, do Código de Ptocesso Penal.
mes dolosos contra a vida art.. SR, inciso
alínea d. Tal
competêDcia. c<lDipllsória e indcclinâvel, não é a Ullica, pooqwmro . Homícldlo quallllcado
não., veda oo exclui a competência do Júri pua_,. deiios. Esta·
§ 1!- Se o homiádio é cometido:
beJeoe.se lão-somellle sua compeiÔilCia mínima. Dessa foona. teVeJa.
I- meidiante paga ou promessa de rerompensa. oo por onse perl'eitameilte- coostitucional a iniciitiva de lei que vise a incluir na tro motivo tmpe;
compeiÓilCia dos Ju!= de Fato o jdgamento de outms iJJfmçiles pen- por motivo fiíiil;
nais.
m- com emprego de veneno. fogo, explosivo. asfuía, torAdemais. o Júri pode ser conSiderado, antes de tudo, uma tura ou culro meio insidioso ou cruel. ou de que possa msuJtar pedas principais garantias da segumnça do individuo, pelo fato de o rigo comum;
julgamento se fazer pelos prórpios integnntes do povo, median!e
N- A tmição. de emboscada ou mediante dissimulação oo
decisão soberana, que se atém muito mais 1 justiça do caso concre- outro IealiSO que dificWle oo teme impossível a defesa do ofendido.
to do que à aplicação de nonnasjurídicas absbatas.
Por outro lado, as mutações sociais ocorridas DO Bmsil. nos (-) No que IC ~fae - valefta diS multas. esu Pa1e- Especial esti atualluda de
&UdoCQfl oquec&ap&:oat.:Pdal.à rl-7.2!».de 11 dcjdhode 1984.
últimos anos. estio a exigir do legislador instrumentos capazes de
permiUr urãa ablação mais ~ficaz na repressio dos chamados "criV - para assegurar a execução. a ocultação. a impunidade
mes do colarinho branco". E exatamente nesse conlex.to que se in- ou vantagem de cutro crime:
sere o presente projeto, pata ato'buir ao pr6prio povo o enCargo de
Pena- =lusão. de 12 (doze) a 30 (lrinta) anoo.
decidir, com sober.utia, na sua coadição de titular do poder políti* Vide art. I•. lli. a. da Lei D!' 7.960, de 21 de diZ.Ii>bro de
co. consoante disposto no parágrafo l:inico do a:rt. l,g da Constitui1989.
ção. sobre a culpabilidade, ou não. dos acusados desses delitos.
• Videart. 74, § 1•. do CódigodeP!:ocessoPenal.
Por essas razões. esperamos contar com o apoio dos emiHomlcldlo mlpooo
nentes Pares para a aprovação do presente projeto de lei.
§ 3" Se o homicídio é culposo:
Sala das Sessõey, 21 de março de I 995.- Senada Eduardo
Pena- det<ução, de I (hum a 3 (três) anas.
Mata.l"2ZZZ Suplicy.
* Vtde art. 129 da Coustituíção Feder.il de I 988.

xxxvm.

lEGISLAÇÃO_ CITADA:
CAPÍI'ULO 1DI

Da Competência pela Natuft7ll da Infraçiio
Art. 74. A oompetência pela natureza da infrnção sm regu·
pelas ieis de organização judiciária. salVo a competência privativa do Tribunal do Júri.
§ 1.1l: Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes
previstos nos arts. 121. §§ 111 e 2.12, 122. parágrafo único, 123. 124,
125. 126. e 127 do Código Penal. OODSUmados on.tentados
• § I" com ~ delemlilwla pela Lei D!' 263. de 23 de
fevereiro de 1948
lada

* Vide Sumula 603 do S1F
*Reconhecimento da ~ituição do Tribunal do Juri art. 511,
XXXVIII. da Constituição Fed=l de 1988.
PARTE ESPECIAL(")

A~todepeua
§ 411 No bomíçfdip culJX)SO, a pena é aumentada de um terço.. se o. crime :resulta de ínobsetVâDcia de tt::gra técnica de profiSsão, arte ou oflÇio. ou se o agente deixa de prestar ímedialO socorro à vi~ Dão poran-a- dimiauir as coosequências do seu ato, ou
foge par.a evitar prisão em flagrame. Seodo doloso o homicídio, a
pena é aumentada de um terço. se o crime é particado COD.till pessoameuordc 14(catoae)anos.
• § 4' com redação determinada pela Lei D!' 8.069, de 13 de
julho de 1990.
· ·-. • Vide arL I 29 § 7"
§ 5" Na hipótese de homicldio rulposo, o juiz poderá deixar
de aplicar & pena. se as consequências de infraçáo atingirem o
prótpio agente de fOIIDa tão grave que a sençào penal se tome desnecessária .
• § 5" ac:resa:ntado pela Lei D!' 6.416. de 24 de.
de

maio

I9n.

TiruLOI

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio
Art. 122. iridu:zir ou instigar alguém a suicidar-se ou pres·
_
,. Contravenções- Iefctelilcs ã- peSsoa: Decreto-Lei r:Jl. 3.688, tar-lhe auxil_io parn que o faça:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. se o suicidío se
de3u~·('\l•:: :'ll·ocle 1941 (arts.18a23).
consuma; ou :reclusão, de l(um) a 3 (tres) anos.. se da tentativa de
CAPÍTULO!
suícídio resulta lesão COipCXal de aatmeza grave.
i I ~s Crimes Coatra a Vida
Par.ignfo único. A pena é duplicada:
• Vide 3rt. 5·. :-'XXVIII. d. da Constituição Federal de 1988.
Aumento de pcua
D.os Crimes Contra a Pessoa

• Vu.leSú: .1:-> fiOS doSTF.

Art. 121.

~:

Pena- redu~

I- se o crime é praticado por motivo egoístíco;
se a vitima ê- inenor ou tem diminuida:, pot: qualquer

n-

Homicídio simph .

• alguéiil'
• de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

causa, a capacidade de resisténcia.
"' Vide art. 74. § l.ll:, do Código de ProceSsO Penal
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IDfaatiádlo
Art.!23. Malar, sob. iDflu&cia do estado p>etpeml. o próprio filho, duru!te o porto ou lo!!" ap6s:
Peua- detençio. de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
• Vzde art. 74.§ l•,doCodi!!"de Proc:essoi'<Dal.

bllio em exercicio, Senador Renan Calheiros.

Aborto pl'01'ocado pàa gc:stallle ou com seu COBSCiltimeato
Art. 124. Provocar alxxto em si mesma ou consentir que

outrem Ibe provoque:
Peua- de<cnçio, de I (um) a 3 (~ ) anos.
• Vzdeart. 74, § l•,doC6di!!"de Processo PenaL

por-

Aborto pnn-ocado
Art. 125. Provocar aborto, sem. o coosentimento da gestan·
te:
Pena- reclusão, de 3 (~)a lO (dez) anos.
• Vtdo art. 74, § !•, do C6di!!" de Processo ~'<Da~.
Art.126. Provocar aborto com. o CODSCDtimento da gestante:
Pena- reclusio. de I (um) a 4 (qualro) anos.

Parágrafo óuico. Aplic:a.·se a pena do artigo anterior, sc··a
gestantenioémaíocde 14 (quatoae) anos, ou é alienada ou do!bil
meiUl, ou se o consentimemo é obtido mediante fmude, grave

ameaça ou violéacia.
• VIde art. 74, § !•, do C6di!!" de Processo 'Penal.

Forma quollllcada
Art. 127. As penas cominadas nos dois ar.igos anteriores
são aumentadas de um terço, se. em cosnequéocia do aborto oo
dos meios ._.p~os pam provoci-lo, a gestante
1esio corpoml de nanu:ua gmve; e são duplicadas. se. por qualquer dessas
causas. lhe sobrevém a mocte.
• VIde art. 74, § 1•. do C6digo de Processo penaL

M5o de 1995

Nabor Júnior- Beuedita da Silva..
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O req>erimelllo lido
=1. submetido à delibernção do Plenário após a Onlem do Dia,
nos termos do art. 255.l do Regimento Intemo.
Sobre a mesa. ~coto que saá.lido pelo Sr. 1§ Secre-

E U.do o seguinre:
-REQUERIMENTO N"31l?,DE 1995
Nos tmnc. do art. 336. alinea b, do Regimento Intemo, do
Senado Federal. reQU=""" WBência pam a Mensagem n' 39, de
1995, que trata da ()pcnçio de Ct6clito Externo entte o Govemo
do Estado de ~ ~t o fUDdo lntemaciOilal pua o Desc:nvolvimemo da Agncukun - FIDA. destinada ao ímanciameDf.o parcial
do Programa de Apooo u Pop>lações de Baixa Renda do SemiÁrido do Setppr - f'rt>.Seo1Jo. oonf0011e Exposição de Motivos
do Minislro de Uudo ... h=da.
Sala da> Seuó... 16 de fev=iro do 1995.- Senador José
At..es - J.dtt BerbaJI.o - \' almir Campclo - JuDia Marise Hugo Napoleão - 1kn>an1o CabraL
O SR. I'Rt-"IDFSrE. (José Samey)- O ""!'!erimento =i.
apreciado após & C)rdrom d.· 0\.\.
O SR. PRt.,IDt...n (José Samey)- Esgotado o periodo
destinado ao"E..c~w
f>a= ><I
ORDf~'\'1

DO DIA

som

(À ~ <k Ccnstiluiçiú>, Justiça e Cidadania -decisiio"tnmintztivaf

O SR. PRESIDENTE (José.Samey)- Os projetas lidos serão publicados e enviados is comissões compelenles.

Soq;e a mesa. ""!'!erimento que =I. lido pelo Sr. 1• Se=tário em exereicio, Seoador Renan Calbeiros••

É lid.J o seguinte:
REQUERIMENTO N"388, DE 1995
Setlh0< Presidente,
COmo é do CODbecimemo de Vossa Excelêocia, lcmscolre,
DO próximo dia 8 de maio,o 5()0 amvesmo da viráia dos ollados
na Segunda Guemo. MundW.Cabe mencionar a impod.incia lris!órica dessa data. que roc:mda 9 triunfo da Democraci& sobre o jugo
nazista. e simboliza o inicio de uma fase m. bist6ria contemporinea.
Pan o Bmsil. em particular, tem signifiCado especial, pois
assiuala a sua participaçio ativa e heróica nos campo5 da Europa,
attavés da Força Expediciooária Bc&sileicr.. A cada ano comemoram-se os feitos dos soldados br.Jsilciros naquele conflito, num
pn=ito de gratidio e civismo.
-

Eis-porque. Senhor PresídeD.te~ Vimos requerer i VossaExcelêu~

nos termos do art. 199 do Regimento Intcmo~ a realização no dia 8 de maio, de uma Sess3o Especial canemotaJ.iva do
500 anivetSário da Viiória Aliada na Segunda Guelra Mundial
Desse modo~ reven:nciaremos a memória dos milhões que tombaram naquele epis6dio de DOSSa. História e. de maneira muito especial. dos soldados btasil.eiros InOftaç em defesa do ideal de democracia e de libetdade.
Sala das Sessões. 21 de tnaiÇ<' de !995.- Romeu Tüma -

Cassildo Maldauer- José IgnáCio Fc:rftira- Romero Jucá -

\. . ~ em tumo
l.k" ! 'N"> dr· ~

único. do Requerimento nSl
Jader Batbalbo, solicitaDdo,
DOS lt"':"r:)o':l. !'f'~. seja convocado o Ministro de
E.su.J. ·'1.&.• ~ ~ ~ Dr. Raimundo Mendes Brito.
.a. f m: .jr .J..Jot ~«' o Plenário. peste esclarecimento
~'*'"' f'G".. l-• ~ rc.~ que embasario a escolha do
kx.aJ >1'-' ,..,1...,• .., IIO.U.&Lações da nova refmaria da Pe-

I S6.

trotn..

Em "0C... ...'

,, ~~

- O SR. ADE "llil .._"DRAI>E -Sr. P=ideolc, peço a palaVI:il parll eD:'.ammh.u A •CU.,~

O SR. PIU_,IDf_"fTT tk>oó Samey)-Ccma palavza OD<>l:m: SenadcJr 1\.drm. ~ ~ f:.IA dispõe de 5 minutos.
O SR. ADB.CJJI "'-"DilADE (PMDB-PA. Pua encaminhar. Sem l'nWIL"' di.} f'ft.k• ' - Sr. fnsideo.te, eu gostaria de deixar regu.EmdL., • • A.a.t..- rJr~ Casa uma explicação. No dia 17 de
feven:iro. fu um a~, pn._..,a&meoto na tn"buoa do Senado e~
ao final. &pft'Wmll'' 1111 :aa ~ convoc:ao.do o Ministro das
Minas e f.nerJ.u, p-&as ..-CS&J- razões do Senador Jadcr Barl:Jalho.
S. &,A ar.~. ô.Jrac.w o mn. pmmmcwoemo, manifestou-se dizendo
que faria o rcqun-1 mm".,
DeVlOO a Dl1Dhl. p-..c.& e:.;periência nesta Casa. julguei que,
ao en1repr o ciacuD<.) ~-ano o. o requerimento às pessoas querecebem os llOS.S05. ciu...""U~ ~ encaminhá-los i Taquigrafia. estaria eocamjDb&OO o ~nmeuo. Somente depois é que fui saber
que o requerimento unb,a qur ser enaegue dimameme à Mesa. o
que s6 pude fa.z.er D.l t~·fezra. pois na $Cgunda-feim eu estava

ausente.
Por isso gostaria de deixar essa explicaçâo. O meu discurso
feito no dia 17 teve uma cena repercussão na .imprensa- inclusive
o J'omal O Globo deu um bom desraque ao falar desta convocação

- e gostaria de saber de V. Ex• se é possível que sejam v<iados
dois requerimentos concomitantemente. visto que tratam do mesmoassunlO.

Quanto ao mérito do requerimento. nãO ieobo a menor dúvi·
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da de que serll aprovado pela UDallimidade dos .scoad=s desta

defmiçio de uma planta industrial da importância de uma ~fina-

Casa.

•

ria. se esteja a perinÍtÍr uma verdadeira guetra entre os Estados do

Era esse o mgistro c o apelo que gostaria de fazer i. V. Ex•
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Respondo ao Sena4or Adcmir .And:ct.dc, cfizeado...Ibe que. infelizmente, a Mesa terá
de ~ 4 vctaçio do Requerimento n"186 do Senador hder
Ba:balho, na fonna "'gimenlal. Em seguida subnetext ao PleDirio
o ~erimento de V. Ex• que tem o d' 200 e que scní, n.atnralme:nte., CODSidc:m.do prejl(lic::ado se ÜvemJOS aprovado o primeiro :mquerimcnto.
Concedo a palavn ao DObre Senadoc José AgripiDo, pam
etr'J!'inh•ra v~.
O SR- JOSÉ AGRIPINO (PPU!N. Pm cncamiDbor a
VOIIÇio.
=isio do c:ndor.)- Sr.l'losidette, St's e Sts. Senado<es, hoje pela DJaDh1. DO pieDário da Comissio de AsouDtos
.Eoouômic:os, prestou dcpoimemo o Dr. Pmio Arida. PresidcDlC
do BaDco CeDlial, sobre um &SSUDto que polariza o Plls e que Je..
voo ilquelc pleDário grande quantidade de Senadores, membros e
Dio:melllh:tol da comissio e muitos deputados federais. Cloio que
o assunto fJOOU sufiCientemente debatido e esclarecido.
· Desejo collllllliCii' tam~ ao Pleoirio que hf. mais de 15
dias foi apiovada na Comissão de Icfla-EslmlluD, que presido, um_
teqUerim.ento em tetmos semelhantes por meio do qua.f se COIM?"
cam o 'Sr. Ministro .das Minas Energias, Dr. Raimundo Brit0y e o
P=ideutc da PEIROBRÁS, para p!CS!amn esclorecimeoto sobre
a impl.uJ!.oçio da oova refinaria no No!:de.te. Aprovado o requeri.

Nordeste e do Norte do Bmsil
·
Nós temos assistido a mamfostações por i n - o dos
mais variados meios de coillllDicaçlo,. inclusive a~ com a utilizaçOO de ootdoors por parte de govemoo, por parte do entidades que

sem

memo,jámantivec:onta.ta>oflciais,poreXpedientecscrito,einf<rmais. pot' telefonemas. com as duas autoridades que íá maica:ram
da!.aehom pam c:omparece<CIII i Comiss4o do lnfra-Esttutum. dia
28, Jotça-fei!a proxima. is 10 hora.s. pam DO f6<Um proprio, na ·eo.
!Wssio de Icfla-Esm;lluD, p!CSUr os escia=imentos que esta
Casa, evi~ ""'"er.
··
Julgo ~Sr.Pmsidcilte. ncs~_nova_fasedo Senado,
que as comissões sejam devidamenle pmstigiãOa$ até para que

cobnm do P=ideute da Repóbü<:a um~.· defm}çio a =peíto da
implantaçio dessa nova refiaa:ria da PETROBRAS.
Diversos Seuadoics têm se manifestado a respeito deste assunto. Todos exigem, da parte da PEIROBRÁS, do Ministmodas
MiDas e Ene:gia, UlDa def"miçio que fcDha por base pam:eteo que
tenham sustc:otaçio t'("CDÔmÍca, q'Ue visem aos interesses da empresae,.porCODSCq1lêDcia,aosdoPa!s.
.
_
E muito triste, Sr. P!osideDtc, que Estados do Notdeste e do
Norte,in....,ssadosevideDtcmeDteemleremaciJaDcedeampliaro
deseDvolvimc:nto em suas respectivas áreas, e~jam a Umsferir ao
P!<sideale da Repóblica a defmiçio de UDII. questiO que- me po~- ~e ter snstenteçlo ~damentolmente t6cnica e econômi-

ca:

·

· -" · ' ··

E~ Sr. P:rcsideQ.tc: Nesse ma:nCnto, a Câmam comoça a

motma

disaJiir a
c:oostitucicmal. que objetiva a fleotibili22çio da
po!ltica cJe pcaóleo do B=il em "'''S'_ÍÍ<>_"9 mouopólio da PETR.OBRAS, isto é. .índoz a quC a PETROBRAS seja cada vez mais
competitiva, que a iniciariv"â ptjvâda tenha o seu csplÇO e, per via
de CODSCq1lência, a PEIROBRAS possa. ICpito, ler o seu poder de
C<lll!petiçio nessa áJ:<a ampliado.
·Um rutro ~-0. Sr. Pmside.nte. me preocupa ocsta discassio: a PE'IROBRAS é uma sociedade 'de capi1al aberto, com
ações em Bolsas de Valotes; portaD!O, seu palrimônio Dia pertcooe
apenas ao aciooista majorilirio; no caso o GOvemo brasileiro; há
ações que pet1erlcem a Estados. ações que a Mtmicipios. mas 6 a sociedade brasileim que pOrticipa daS ações da !'ETRÇ)BRÁS. Por isso mesmo DiO podemos:· cODCebcrque a decisão
a Sfi tomada seja de natureza Política. porque irá ferir nio s6 os inteiessc:s da PETROBRÁS como empm:sa. mas também os interes-

W, estimuladas possam produzir um bom trabalho em favor do
próprio Pafs.
ses de seus aciooistas.
·
Devo fazer esse mquerimenro, com todo ~ ao requePela leitllm que fiz há pouco, podemos veri:flCarque um go-ãmi:oto do Scnac!c.- hder Ba:balho, que claro, exp!CSSA a vontade ~ da iJiJportiDeia. de Miguel Amles infomJa 4 PEIROdo Plenmo, mas poDdao o seguinte: c..i<> que na Comissio de BRAS que está disposto a oferec:er as mesmas eoodições. apesor
lnfra-EsiNIUm SCiio pt<Stadoo os esclai<eimentos devidos. Se por de se """sar a um lcilio; no que diz =peíto i disputa pela imvealllm also tí<ar sem explicação, se algum Senador aiDda tiver plamaçio da J<fniazia.
qualquez- questio. ·que Se CCAXYoquem as autoridades ao plaW::io.
· Ceio. porta1119, ~e a decisão a ser tomada por parte do GoMaslepitoquejáestãomm::adosdia.bou.elocalpamqueasàlas vemo deva ser dC ~ t6:uica,. qUe objetive o-crescimento
autcridados VC11ham ao Senado prestar os devidos esclU""Í'nCD!Os "'."tiDJado da PEIROBRAS, porque l'ic:am muito diflei1 para o
sotn: esse assutto mlevante, para o Nordeste e pua o Brasil. da Pt=idel2lc da República justificar por qoe escoDleu Pemambuco.
implmlaçio de UDII.DOV& refiDaria.
·
ou Maranhio, ou Rio GtaDde do Norte, ou Ceará, ou o Pará. FICaO SR. PRESIDENTI! (José Samey) - Com a palavn o , . , . DÓS, rep=entaDtcs desses Es!ados, em posição do difiCU!daIiobre Senado< Jader Ba:balho, para euc:aminhar a vctaçio. V. Ex' dos se a qoestão ÍOl' tratada dessa fOI!DL - ·
cfispõe de 5 mimtos.
·
- Cloio que o c:amiDho adequado 6 o Senado e a Câmam exi0 SR- JADER BARBALHO (PMDB..PA. Para eneami- p.m, da parte do Millislro'das Minas e EoCIXia, da parte da PEnha) - Sr. Presidc:nte. Srls e Srs. SenaOOres,. sobre este assunto, o
jomal O Estado de SPaulo de hoje trua de ~ do Govemada: Miguel Amles, de Pemambuco. E, emre ou!ros po!llas, o

lROBRÁS. uma manifestação t6aúca- solre o assunto. Acredito
que com isso poderfamos evitar essa goen:a. - se t que se pode
chamar de guena -, entre os Estados poh= do Basil. todos DC-

Govc:mador de Pemaml:uco. e:m expediente cndm:çado ao PJ:esi(lente da PEIROBRÁS, diz o seguillle:
·

cessitando. cada vczm..aiS. da oportuDidadc do desenvolvimenlo.
Sr. PresideDte. em primeiro lugar, goslaria do diz<r ao Senador Adcmir Andmdc que muito me alegra estar junto com S. Ex.1•
na IOptCSCDiaçio do Pará.lu!aDdo por este assunto.
Em relaçio l imervençOO do o=o querido José Agripino,
quero diz<r que, da minha parte. Sr. Presideme. nio teDho UCDhuma dificuldade cm aceitar a tese de que a Comissio dC Serviço de
lnfra-Estrutum possa apreciar o assunto.

lDcomcxJa-oos estar denlro do que se assemelha a
uma guOll'& fiscal a pedido da diloçio da PEIROBRÁS.
Por :isso dispusemo-nos a igualar quaisquer vantagem
que tcDham sido ou venham a ser of...c;das A PEIRO-

BRÁS. sem &dotar a atitude de cobrir lances, enttaDdo
cm coD.deoá.vcl c intetminávcllcilio.
Sr. Presidente. Srls c Srs. Senadores. 6 inooncebivel que. :aa

Entendo apenas que. como este assunto tem empolgado tantos setcres, tantos interesses. fundamenralmentc no Nordeste, o
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mudanças exatameote no setor tn'but.ário, Oridc: os. Estados estio
desc:nvolveodo as suas propostas.
Esse fato. em coa.versa com o Seoackr JcM i\gripino. do
Rio Gronde do
da Comissão de Serviço do IDliaEstrutum. jl mo levou a levantar a lúp6tcse de que esaa politica
que a PllTROBRÁS gerou ua questlo da reliuorla do Noltles<c
pode.-atelltiDdocoouaco postulados da Fcdençio.
Esta Casa tem por c:ompeliacio evitar uma guen:a fiSC&i eu,;,e· Est.o<lps DeSte Pais. Seria importan"' que ela exigisse da PETROBRAS l definiçlo de puimctros. E. com base DCSSCS puimetrol. em igualdade de ClllldlçDes. todos os Estados que lutam
pela micrt>kxalizoçJo da "'fmaria poderiam adaptar as suas legislações e Dlo euuaremdisputas do tipo: cpiomdámais.
, ACIO<Üto que esta Casa poderia fazer isso. Seria sua obrigaçio. E algo que p!OCioamos eotudar. A Comissio de Serviço de in~.
.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coocedo a polavn~ fra-E.slmtlln. ao CCJDVOCil' o MiDistro c o Ptesidezue da PETROao DOI= Seuad<r Roberto Froire. do Estado de Pemambuco. A se- BRÁS. o fez exata:mente pua discutir essas P'SSibilidades.
Nlo podemos cpotinuar assislindo a esse digla<fiarde quem
guir. darei a po!avn1 ao Semeies Beui Vems.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Prommcla o seguin- dá mais l PETROBRAS. Nlo podemos pe1"!llitir que alguns cgumou«m cpie. se fcx ateudido aqillo "'" ol!l!UlS Eslados ucnleainos estio .......,...,Y, talvez a PEIROBRÁS em oieuos de dez
"' é uma looga hist6lia. V. Ex•. Sr. Pmsideu.._ a oooheao muito aJXJS possa ter todo o retomo dos seus :investimentos -algo .inimabem. Ela vem do pedodo em que V. Ex' exe=u a Pnosido!ocia da ginivol mm projeto de tamoDha maguitude: mais de l.S bilhio de
d61at<o.
Repóblica.
•
Estados poboos se digl..U.ndo poo: algo que nio é politica
Nacp1ola opommidadc. a PllTROBRAS jl tinha defmido a
insralaçio de uma refinaria oo N - . E quet"O frisar bem '"Nor- c:ompema!áia. que Dlo 6 solicitaçio dos DOidostiDos, evideu..,_
deste". pois há um fato eatrulbo do pooto de vi!<a googdfico e das meote. 6 imdmissfvoL ComtroJJge o Pl<sidouto. O primeiro grande
regiões odministmtivas bnsileiras. q!al soja, que o Noltles<c se eo- investimento do ~ da Repllblica. FOIDIIIICio Heuri<jue Car- a t i a Amoz6Dia. Nada <Oillla qualquer extensio que oe pos- doso. nio pode. sob peua de üagilizar o oeu Govemo em cp1alquer
sa r....- quando há defmições de politica ~ ..ant<\gico ouua detnminoçlo eàtatigi<:a. baseor-se em injunções políticas
pam o País. Enllelllltp, f'atos estranhos OCOll'em com a defiaiçio ou em gmhos outros que Dio sabemos se talo cca:tiwidade. Deve
bucar-se na ~e nos ooodiciooamca.tos ecooômicos. E é isso
dessa refiDariapamo ~
Hoje é uma exig&lcia da cc:aDcmia bnsileila. Isso llio 6 po- que temos ~e exigir.
' Qumlo ao requerime-. gostaria de dizer cp1e nio vamco
lítica compensatória P.-Ia o Nordeste. Dio é Ieivirdicaçlo ~ DOr·
destinos. A eotponsio da demmda exige cp1e a PllTROBRAS am- acp1i fazecuma ootra disputa. Na Comissio, em limçJo do próprio
Re8im!:_Dto, podo-ao ler muito maio< flexibilidade - desmlpem-mo
plie .o t<fioo de petróleo em oosso Pais.
!!é-um dado importan.._ Esoa cüscusoio deveria t..- ~ o te1mo ~ moda - pora que essas questl5eo sejam discutidas em
dcrmiçio t:écnica e e~ tal cano foi feito no caso de outtu: ,xofw>didode. Entio, se necessório, podomnos. tta21!-Jas pom o
refiuarias. quase todas elas sediadas no Sude* e DO Sul bnsileiro. ambiente mais solcDe. cem DOm1J.S ~tais mais Dgidas. ru
com ~ refiDaria de Maeaus. Em Dalhum IDOIIJODtO a PE- seja. IDZ6-Jas. pleDmo.
TROBRAS colocou em disalssio qum as vantagcus que podoO pi:;meiro debote. ati mesmo por coota desaa flexibilidade
riam ser ofenocidas peloo Estodoo. Qwldo decidiu instalar uma,_ - que asOmrissões P'"'!J"Í'f!'" defendo que deva serm Comissiodc
finaria em Sio Paulo. nio pmcurou o J:i<o Estldo de Sio Paulo Serviço de lnfr.I-Estrutum. pooteriolmeuo, dopoudoDdo de uma
pam. saber o que ele oferce:ia pca essa insh!1eçi<), quer dizer, faci- aD6lise. ele podeó. oer tramferido pora o pleDirio do SeDado. Esoa
litar a. sua rentabilidade ou o retomo do capital. Seguia as defini.. é. Dessa pcoiçio.
çÕ"S tknicas e ec:oD11mic:as. das ecouomW at=as dacplela refiO SIL BENI VERAS- Sr. Preside- peço a palavra pora
~ putiaWu::mente a questio do merr::ado ,.,...sumidor.
enfmiinhu
Espeoávamos que. em fimçio da exponsio da demmda.
O SIL PRESIDENTE (José Samey) - Coocedo a polavm
cem relaçio à ~do Noroes.._ se oezW-o meamo ~ ao Sonodor Beui Vens.
O SIL BENI VERAS (PSDB-CE. p.,. encaminhar. Sem
memo. A PllTROBRAS. 6rgio eotecuto< do """"'''Ólio- o 6 bom
que eu afume .aqui que quem que COiltinue c:cmo exeaJtor do mo- revisio do orador.)- Sr. Presidelllo, apenas lembro cplo o Seuad<r
nopólio da Uniio no campo potroHfero- deveria ter a sua defmi- Iadcr BDibllb.o chamava a atençio. ironicameDle. -pam ·essa situaçio; e o Govemo. sem qualquer c:oasttmgimento de oolem politi- çlo quo estamos viveDdo.
ca. pelas injmÇ>'es OUlras, deveria dar a sua decisio pora o projeto
Fomm msal•d-s imhneras :refinarias no País- em Slo Pall·
do Executivo. Isso nio """"""· geDDdo, ca>tudo, nco Estados po- lo, DO Poru!i. 00 Rio GraDeie do Sul-, O nio se tinha ::10t!cia disso,
bl<s daFederaçio uma veroadcüa guen:a fucol.
pois fonm lllirudes uatumis da PETROBRÁS.
Pior liDda, porque estam01 llboado cp1e a dofiniçlo pora a
Agora. quando 10 c:amiDha pora a imtalaçlo de uma ..,fina.
iDstalaçlo da refinaria sai por c:ritmio de vtlllapll que posaam ria DO Ncrdelte. imtitu.i-ae uma vetdadeh:a gumm regiooal em busKr oferecidas peta. iDcenlivos filcaia:. Iao, evidM'
um cadela. At6 11011100 lovodoo a uma atiludo pmcida com a de crianabomdo. 1116 porque izx:a!livoo fJJC:ail vlo ...- reavaliadoo. Este ças poi>lM. cada uma com um prlo.jmlo a uma moa com 11m o6
~vai diocutiruma reCama tributúia o
aJ. pedaço elo p1o. Tnt&-10 elo uma luta da qual talvez toc1oo uiamoo
incontiv"" podem ati pelder. - Clllldlçlo d e - - foridol. po<qUo estam0111011do pooiDI DUm& disputa descobida. quo
ciooal~ em funç.lo da meJ;ist.!nci• de um ICMS. Vai haver
deveria serreaultado de uma docis!o uatura1 da PETROBRÁS.
plenírio da Comissão de Serviço de lnfr.I-Esl11ltma SOii -eoo
pam abrigar todos os que desejarem acompaiiiiar de perto a discussão deste liSSUDto - tepreS<DtaDt<s dos Govemos intaasodos. de
emidades rep=entativas da sociedade civü. eotidades de classe,
fedenÇ>'es de indústrias, usoci&Ç>'es c:ome:ciais. Assembl6iu Legislativas. Sugiro enfio que a Comissio se realize m pleniriQ do
Seaado, por ter um espoço maio<. p<>rtoDo. mais adequado.
O que desejllmos c:om este roquerimeuto, Sr. 1'1esideu.,,_é
fuer cessar o cp1e seria essa gu""' entre Estados tio polns da Fe~- O Mmisiio das Minas e Eoetgia e tamb&n a PllTROBRAS pncleriom ISSim. de fomJa c lua. patar u illfODDaÇiies de
que a sociedade brasileüa neceasita e cp1e o Seaado podai coosoguir nessa mdiéucia.
Erun essas as coosidenções que cu queria flW%, Sr. Presi-
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Na medida em que .W., EsUdoo do Notdesle, mte=.sado<
Da refinaria.. pmssiooamos a PE'IROBRÁS por uma decisio e oão
temos cmdiçõos de chegar a mn acoolo, apenas c!UICD!tamos o
pmb~
Penso qu<'dcvemos enttegar i PE'!ROBRAS adecisio tk!Üça de .buscar o mblhcr crithio. que seria a únic::a for:ma de conteiltar oa ill<eresSados, sem qualquer div~ caso COIIllllrio,
jamais cl!egaremoa • um acoolo. respoiiD da msta!açio da rumaria.
.
Muito olxigado.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. PresUienle, peço a Pela""'
pra encamjnh•r
·
O SR. PRESIDENTE (Iaso! Samey)- Com a pala""" o Senador Pedro Sim:n
· · · O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. p.,. encamiJlhar.
Sazl.mrisió do orador.)- Sr. PresUienle, coosidcm obwlntame...
DOID1.Il e11e1 deb.te qoe esti se travando em temo da Joatliz~
damm.ria.
N6s.: no SuL tamb&n ji tivemos problemas semelhantes •
eae.·v.-&>, na 6poca l'losidenlo da Repolblica, eleve lemlnr-se da
pol&níca 'que se tmvou, por exempJo, em tomo da cálplicaçio do
P61o Pelroqufmic:o do 100 <lmDdo do Sul ou da criaçio do Pólo
~codol00de1-

. QuaDdo .. COOS1miu • Refinaria Alberto PasqualiJii também
bOOV<> uma gaDde pol!mi<:a '""'" - - l a DO 100 Grmdc do Sul
OU DO l'aruJL bso 6 absolulamollte namal.

Coaootdo pieuamenko com o Seuad« llcU Vens, quando
S. ExJI afirma que isso tem de SC!' feito em ltmlOS de debuc e mivindicaçio, muenamtmxlo mna f6mmla que seja absoluramente
ccmpenqJtfria.
·
• . Mo aeio - e Dio possa Pela cabeça de Dingu6m - que o
PtmdeDie Fcmllldo HeDrique Catdooo haved de quem taDU
uma docisio de fat"' plÓ(%ia, sob o pauto de vista politico de uma
deeisio, que Dio seja aquela réaúea, da qual façam
ponc aPEIROBRAS o o~
Cmio. Sr. P.residcme. que reja. f~ entendctmos o investimedo de US$1,5 a US$2 bilhões pama aiaçio o a c:omlluçio <I!'
uma Te!i!!aria, o quo sigoilica verbos o impostos pam o Estado. E
JIWs· à)• que wwp:eensivel o debate ~e se esteja tra.vmdo.
· Com to4J sinceridade, quer o debate se tmve no plc:núio ou
na Omtissfo seá cm tmmos de uma disalssio, em que posso antewr a figura do ~ dcclanDdo que um dia o Bms:il a:oesad
c tcn!:mol uma Iefinaria ao Recife. outD. cm·F«taleza. em Belém.
om Tenaina, 0111 Sio Luiz, em IOdoo as lugarea. Do oerta fcama,
foi o quo vao..... oo Sul: sÇ!alb 100 <lmDdo do Sul o também
adel'aru>L
Entendo que Dio podeúloo <XlllSiraDger o Prosideute da Repllblica sob o de imaginar Sua Exeolêz>cia possa
querer tomar a dccislo. Aliú, jl li. em det.......,inado jomal. uma
IIWiifcaiiÇio de Sua llx<:ol&>cia, com a qual_esroo de acotdo, oo
ll<llllidO do quo qu<m docidid 6 a PE'IROB,RAS. R - saber qual
Estac1o indicolt o Plesidenlo da PE'IROBRAS.
O SR. MAURO MIRANDA- Sr. Presidente, peço a plavm paa "''C'minbu a votaçlo.
O SR. PRFSIDEN'IE (Ios6Samey)- V. &'toma palavra
pcxclnt:o minua.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Para etJ<:IU!Ii.
revido do orador.)- Sr.l'telidoDie, foi muito impollan10 COIIItallrb~ pelo quadro d e - doaSonadcna, quo praticamooto o DOaO querido AlewJdro Coota Dio olttJll'Oaeoro na Cua. Fico feliz por estar aqui. cti.,Jtjndo temu tio im-

--S....

poEia!Sel.Gostaria de solicitar ao meu Uder.Iadcr Barbalho, qué fi-
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zesse uma concessão a:o fatalecimento de nossas Comissões ticnicas, pozque pela Otdem do Dia de hoje, !""' exemplo, -.nos
com a Casa cheia e pmti.cament.e Dio vai-se decidir nada. Entio, se
as Comissões r6cnicas não se fortalecerem, DJo tiverem decisão intema, VlUIIO< "'< um plenário lotado, talvez desmotivado até pam
estar aqui presente.
..
Por isso eu queria pedir que essas diswssões primeiramente
sejam feitas nas Canissões tknicaS. como é o caso da nossa.. Comissio de SeiviçO âe lnfm-Estrutum, e que espocialm"""' nelas
Dio s6 venha o Ministro como também o Pmoidenre da PETROBRÁS. Cmio que, pua uma primeira convetSa, será muito importan"' mn toma iDfomllll, somo dados e preocupações da Casa, pam
depois.. quem sabe. em outm audiência. S. Ex.& vir também ao plenário do Senado Fcdetal.
Além disso. ua solicitação da ComiSsão do Serviço de lnfmEstmtum, pedi que fosse inclufdo também o tema do poliduoo do
Cemro-Oeate. Esse poliduiO é vital pam o nosso Estac1o e pam a
nossa Regiio, que ligará Sio Pmlo, até o ano de 1998. às segumtes cidades: Goiârrla, Brasília e Coiabt.
POllaDdo, peço a COII1J)IeeDSio domou Üder, Senador Jador
Buba!b.o, pm. que abm mio do seu requerimento em favO[' do forta1ccimmto das Comissões l6cnicas desta Casa.
O SR. GILBERTO MJRANDA - Sr. Plesidente. peço a
palavta pam eocaminhar.
O SR. PRESIDENTE (1001! Samey) - Concclb a palavra
ao Senade<Gilhedo Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM P.,. enca. miDbar. Sem revisio do orador.)- Sr. ~nte, Sr1s e Sz:s. Senadores, cu gostaria que o meu Líder. Senador 1ader BubaD:t.o, man-

tivesse seu requerimento.
lloje tivemos a opo!tUnidade de ver a Comissão do Econo· mia receber o ~Jdcnle do Banco Cc:nttal e verificimos que o ~
p8Ç9 é pequeno. E muitõ importante que venhlllllOS debater este
assui:uo com o Sr. Ministro aqui no plenário, pois é dificil que" todos os Srs. Senadoms consigam. na Comissão, disalii:r o assunto.
for isso,~ pediria ao meu Uder que mantivesse o rcquerimemo e que os Sr.;. Sem.dcres vaassem favomvehnente à sua
aprovaçilo.

.

Muito olxigado.
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a palavra pam uma eaplicaçio pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Ios6 Samey) - Concedo a palavra
ao
Jador Barbalho, na foana do art. 14. item VL
uma vez que· foi citado e pede a palavra nos termos deste Regimenlo.
O SR.JADER BARBALHO (PMDB-PA. P11nt uma explicaçio pessoal. Sem revísio do orador.)- Sr. l'losidonte, quero fazer duas observações som a solicitação que me foi apresentada
pelo Senador Mauro Miranda e pela observações feitas pelo Senador Gilhedo MirandaAntes que este Mqt~erime:nto fosse colocado em votação.
bojo, o Presidente de Ccmissio do Serviço de lnfm-Eslmtura, Senador Jo2. Agripino. solicÍtCIU-me ajuda no sentido de que este
tema pJdesse ser levacb 1 Comissio.
Doelaru ao """"' Senador que. após a aprovação deste requerimento, nio haveria difiaddade em tentarmos, com a Presid&lcia. da Casa. conciliar os interesses. potqUe o ~c o Senado deseja 6 quo o Minisiro e o Presidente de PE'IROBRÁS estejam aqui
CQIJOSCO paD dismtir o tema.
Nio entendo que a aprovação do IOCjllerimento possa .,..)1.
dieu os entendimentos que venham a ser feitos jwtt.amenl:e cem o
Pzesidente da Comissão de Serviço de Infra-Estrutura e V. Ex•. Sr.

""""'Senador

l'!esiden!c.
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Queria apenas deixar claro .l Casa qÔe, quando da apresentação do nosso requerimento, as Comissões t6cDicu aiDdã não haviam sido instaladas. Daí a ioiciativa do meu. ~erimenlo. Se já
estivessem sido instaladas, evideDtement.e, o lugar mais adequadO

e prioritúio !Orla o da Comissão de Serviço de Infm-Estrutura.
Todavia. gostaria de refOIÇlll" o aiEUmeniO apresentado bi
pouco pelo Seoado< Güberto Miraoda e a que, ali4s. eu já havia
me Id"erido quando eocaminhei a votaçio: o plenário da Comissio
segummente será muito pequeno pua abrigar as pessoas inteJessa.
das na discussio deste tema. Nio tellbo a meuot dúvida de que se
fon:oariio camvanas dos respectivos Estados do Nordeste interessados nessa questão e ~do meu Estado, Pm.. para assistir à ex.Jmi-ção do Ministro de MiDas e Energia a =POito dessa questio..
Portanlo. amdilo que o Plenirio da Comissão de Serviço
de Infra-Estrututa sem pequeno para abrigar essas pessoas interes-sadas, que. segum:meote, sairio frustradas se cão pudelem.usistir
à exposição. Por outro lado, sed positivo pam rodos n6s c:,Ie essas
pessoas, que ilio se deslocar de seus respectivos Estados. tcoham
a cbance de assistir a esse importante debate pam os Estados do
Nordeste e pua o meu Estado do Puá. Por isso mesmo. Sr. Presidente, peço ao Plenário que aprove o meu requerimento e que,
posteriormente. possamos fazer uma avaliaçio em conjmto com o
ilustte Presidente da Comissio de Serviço de Infra..EstruiUl:a., a fiiD
de cooseguimlos adequar o que desejamos. Cl1 se,ta. que o Minislro

de Minas e Energia e o Presidentt da PETROBRAS possam of=cer essas illformaçiles que inquietam divCISOS sc!Ol<S de Estados
nonlcstinos e do Norte do Bmsil. Mais !!Ida all\m disso. Nio hã a
pat.emidade da iniciativa dessa questlo. em absoluto. Essa questão
é de interesse de todos DÓs, e o objctivo, portanto, 6 apenas o esclarecimento.
"Muito obrigado,

.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente. poço a pala-

vra.
O SR.. PRESIDENTE (J'osó Samey) - CODCOdo a palavra
ao nobte Senador Hugo Napoleio.
O SR.. HUGO NAPOLEÃO (PfL-PL Pam eucomiDhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr's e SIS. Senadores, a Lidcrmça do Partido da Fmltt Libcnl nada tem coma •
convocação de Ministro de Estado~ até pxque julga que isso seja
extmnamentc..saluta:r para os debates e o andamento dos tmbalbos
da Casa. Os debate$ ~ salutares - como disse - e são proficuos.
são pertinentes. são demoaáticos.
•
Ocolre. todavia. como bem disse o Uder do PMDB. o nob~ Senador Jader Barbalho, que. quando de seu ~eriiiJCD.IO.
ainda não se havia imtalado a Comissão de Serviço de Jnfta..Bstru·
tura. Isso já ocom:u~ e tendo em Vista este fato. e o fato de o Senador José Agripino. que aqui Üsoo da palavra. tcquerer qUe bwvesse preva!Cncia da audiência da Comissio de Setviço de Jnfta..Estrutura. acRdir.o que seja. a esta lllmm. uma vez ji iDsta.lada a O>
missão. mais intetessantc ~ S.
o Sr. Ministto de-Estado das
MiDas e ED..pa. seja oovido pela ptópria Comiss"'
Naturalmentt ..o &SS!Itlto 6 da maior impa!Jncia. Há. pelo
menos. 4 Estados do Nordeste altamente interessados. todos com
propostas qualificadas; a disalssão e o debate slo. repito. pertinen-

Ex•.

tes. tempestivos e oportunos.

Então. gostaria de dizer que consultei o nobr-e Senador 1~
Agripino. e S. Ex• sugere uma fómrula que talvez possa ser interessante. caso se deseje dar magnitude a essa reunilo: é utilizar-se.
por exemplo. o Auditório Petr6nio Portelk pua que um número
maior de pessoas possa ac:oner a esta murilo da Comissi.o de Serviço de Infra-Estrutura. pois a ptópria sala de reuniões da Comissão não comportaria todos os interessados.
Faria ao Plenáiio e aos. Uderes. aqui presemes. uma ponde-
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mção: não somos conmúios; vemos com bons olhos a.~ de
Ministros de Estado oo pleiWio desta Casa. Sugerimoo, opeuu.
que. uma vez ji instalada a Comissio especifica, que 10ja a ela

destinado o inltuogat6rio do Exm" Sr. Minimo. por ser a pámoira ·
inst4ncia. e o primeiro local onde vaJmrmte deva se abrigar tal ma.:
léria. Nestes 1em103. 6 que faço o apelo h I......._., .c. à Moa,.
dando preferêDcia à coloc:açio do Seuador Joo6 Agripim. So tal
Dio fcr pooslve!, .,.._ho pela "'jeição da propooiçio.
O SR.. PRESIDENTE (J'osó Somcy)- Coovido 01 Senadores Romero Jucá e Lucídio Portella pua wwpxrm a Mesa.
· CODCOdo a jlO]avra ao nobre Senador L1!cio AldJlUm.
__
O SR.. LUCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela cxdem.
Sem revisio do oado<.)- Sr. Presidente. St"s e.Sm.
lembro, na ocasiio em 'F se dis<:utt este roquerimeDio do SeDa-·
dor Jader Bari>albo. "'" bi algDDS diu, ploDúio.
quando eSlava para= votado o roquerimeDio do Seuda: Edisal .
Lobio, que
a aiaçio de uma canisclo. espccia1 para o ·
aoompa!lh.....mo dos estudos e provido!ocias
à dcc:ido
pua a inst•'•~o do uma refinaria.•S. Ex• COElCOidou em raiar o
requerimento, ~ que o fórum proprio, mais 'adequado para a ~ssio do ~ferido assu.Iao suia a Qnni:ssio de Servi-.
ç:o de Infm-Estmtnra. Imagioo qoc u OmissêX:• pmn•ncntes devem ser o fórum mais adequado pua que. sejam discutidos usontos dela natuJPza. Claro. Dãda obsta que os MiDistim venham. ao
plenhio para ... manifeslar " " " " ' - . . &SSUD!O$·para 00 quais
tenham sido evento•lmente convocados. O nob!c Senador Jade:r
Barbalho disse muito bem que a~ esse requerii:IX'nto quando as Comissões ainda .oio estaVam oonstibJída:s.
Oia. temos já lima data apnzoda. ji. deimida, ~ en1ro
o Ministro e a PmsidêDcit da Comissio. Apelo pua a wmptCCJJ- .
são elo Senador Jader Batbalbo, e filio.me iqueles que advogam a
discussio desse IISSUIIIo. pelo IDCJl(lO micialmenuo. na Canjssio de ·
Serviço de Infm-Estrulmll. para que possamoa iDclusive foltoloocr
a cOmissão; porque se essas COllris5ões. por 1UI5es de ...,.... fl· ·
sica.. Dio comportarem as pessces interessadas. e deix.a:ftm de ser o
fórum~ para essas disc,..ssões, vamos agora tez: Ministros.,._
guidamezte vindo ao plelWio.
·
· ·
. A ComiSsio de Setviço de hú'tli.-EstruiUD já
já llpazou a data pm que ó Ministro aqui viesse. O Senador Jader.
Bubalbo iDfO<IDCU que quando _.,mo o ..., requ<IÍmelltD u
Comissões pennaneD(es ainda nio t,ioham sido jgsr•l•des; euib,
,..,.mdondo as pala~ do Uder do .PFL. Seuador Hugo Napoleio. apelo pela "l"ies<>'nci• do Sclllldor Jader Bad>albo para quo.
pelo lllCD05 IlC$$1. fase inicial dos dcb&tcs. a pracDÇ& do Ministm
para esse assunto fosse feita aa Comisoio de Setviço de Jnfta..Bstrulllr.l, como realmentt está acertado.
OSR..JADER BARBALHO- Pela ordem. S& Presidente.
O SR.. PRESIDENTE (J'ooé Samey) - Cca<odo a pala..a
aoSeuadorJadcr Bad>albo.
O SR.. JADER BARBALHO (PMI>B-PA. Pela crdom.
Sem revisão do ondor.) - Sr. Presidenle, St"s o s... Senadoloo,
vou insistir. O meu desejo é que as llltoridades ligadas ao aetor venham i Casa. Ji esclareci ao Plenirio que. qumdo "' c o Seudor
Ademir Andmde oprescttamos o requerimento, u Comilsõco Dio
estavam instaladas. Nio t.enho. putiwlarmente, na coadiçlo do
Líder. o meoor intctesse em despreatigiar as Comissael lk:Dic:u
da Casa. M.líto pelo cmmirio.
Quanto fui pi'<>OJmdo pelo Presidet10o da C<mil&lo de Serviço de Infm-Esttutun. aoertei """' o SOIW!or Josh Asri;>i>lo que,

s..-.

-ia

..,r...,...

se._ ...

aprovado o teqtJerimeúo. eombin•ria!'Y'S coma PrM:id&ociL ERa-

mos encamjnbendo a votaçlo desse requerimento. Nlo quem ai>
solutamelll:e criar nenhum c:oastransimento aos colegas. 1Dlito menos sobre um tema do qual todos S<XnOS a favcr. ou seja. 'FC as
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autoridades competentes venham ao Senado pua disaJtir o assunAo ArqUivo.
10.
O SR. PRESIDENI'E (1os6 Samey) - Sob<o a mesa. ~
Como Dão desejo, Sr.l'lesidente, criar ne.ohum <OilSinD8i- quczimelliO que sai lido pelo Sr. Secretário, em exon:icio. Sena·
meuo. iDdago a V. &• se, a C3la aJmm do debate. 6 pmolvel J:<ti. der Llládio Porrella.
raro requerimento. mo desejo absohzt.ame::nte criar neuhuma difiÉ lido o seguinte:
culdade. O meu objetivo 6 um s6: que o MiDistrQ e Q ~da
PE1ROBRÁS sejam ouvidoo. Nilo me inleressa, polt&DIO, o mtriREQUERI111ENTON"391,DEI!195
.
10 de ser meu o requerimenlo tmzido ao PlezWjo. Quando arguNos t=noo do an. 256, do Regimento 1ntemo, requeiro a
melllei CjWUJ[O ao Ple!lário, quis referir-me i questio do espoço. retinida do Requerimenton/'200, de 1995.
Mas uma altemaliva já foi enc:oo1rllda. Nlo deaejo, po<W!IO, Sr.
Sala du Sessões, 21 de JDaiÇO de 1995. - Ademlr AndraPresidette, criar ne.ohum ~ e muito DICIIOS deWr de.
de prestigiaruma du Comissilos t6c:uicas da Cau.
O SR. PRESIDENI'E (1os6 Samey) - Em votaçio o ~
Se V, Ex•, mlotpt'ei&Ddo O ~gimenlo, veriÍICU que !Ji pos- qucrime:nto.
sibilidade dO retirada dele a esta altura da disa!ssio, oonsid<nndo
Os Srs. Senadcres que o aprovam queiram perm•nocer senque já hi uma data aplU&da na Comissio t6cuiea da Casa, oonai- tadoo. (Pousa)
dcnndo ainda a possibilidade de o det.tc ser _realíDdo cm outro
Aprovado.
espeço, o meu objetivo tS úuiea e eJtclusivammltc dar a chmc:e ao
Sai cumprida a de<:isio do Plenirio.
Senado e i sociedade bnsileinl de <Xlllhecer os argu""""" de a&·
A matma CX>IISUDte do iUm 2 da Ordem do Dia 6 IUimda.
tureza t6cuica, tidos pela PEIROBRÁS e pelo Minisléio du MiAo_Arquivo

nas e ~Ex• en<:0!1IDr a soluçio regimeDial, da minha porte,
É o seguinte o iUm, cuja matma 6 retimda:
como aut« do teqUerimcnto, sem a menor difiadd.OC, fttiro.o mn
- 2fav<r de que possa ser realizado pela Comissio de SoMço de lnVotaçio. em tumo óni=, do Requerimenlo D!' 200, de 1995,
fni-Estrunua.
.
do SeaadO< Ademír ADiinlde, solicitando, """ tcmlos regimeDWs,
O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey) - De ocado com o seja oonvcx:ado o SenbO< Ministro de Esudo das Minas e Energia,
RegimeniO, no art. 256, V. Ex• padeJá, a ~.,. IIIODlOIIIo a fim de prestar infOIDIIIÇi5e5 solre a funua inslalaçilo da d6cima
qualqua auto< de proposiçilo -, retiti-la. Apenas quero lemlnr ao segmlda refilwia da Peuotris. ·
.
Pleoúio que, se V. Ex' retimr o seu requ<rim<IIIO, temos que voO SR. PRESIDENI'E (1os6 Samoy) - Passa... , agom, i
tar, em seguida, um outro requedmoniO oo mesmo ICIIlido do Se- opreciaçio do Requerimenlo D!' 389, de 1JIB&>cia, lido no ExpeI!lldor Ademir Andrade, que seria c:oosidcrado prejudiado oo o de dieUe, ·e que 1zamba em conjlmo com o Oficio D!' 061, de 1993.
v. Ex1 fosse aprovado.
Em VOIIIçio.
• - .
Assim, V. Ex•·pode retin.r, mas o Plenúio vokad a apre-.Os Sn. Senadcns CJ.IC o aprovam queiram permanecer senciar a questão. De maneira que. se V. ma retirar., pode enamjnbijr t.~.<~qs. (Pausa)
à Mesa um expedienre nesse selllido.
Aprovado.
ComuJto o Senador- Ademir Andrade se deseja mim~' o seu
A matéria a que se refere figunri na Ordem do Dia da serequerimeniO ou mauté-lo.
.
gmxla_!OSSio Oldinória subseqiloDe. nos t=noo do art. 345, do
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidenre, se esre 6 o Regimento Jnremo.
desejo da éasa, se IOdos os SIS. Senodot-es en""""""m que 6 moO SR. PRESIDENI'E (1os6 Samey)- Passa-se. agora, i
lhO< esse debere na Comissão de Serviso ~ IDlia-Estmlma. <!I aJeciaçio do RoquerimeDIO D!' 388/95,lido no Expediente, de auWnb6m retiro o requorimeDto. A mlençilo nossa 6 c:auptoeudec o fOlia do SeaadO< Romeu Toma e outroo.
fatD, e ainda pCõso que aqui seria mclbcr, ma temos que ccmsid&Em votaç:io.. .
rar a expe:à&cia de outros Sealcloms. Se for o caso de haver um
Os Srs. ~ que o aprovam queinm perma""'Ctt" scnoonsenso no SOIIIido de que seja na Canisslo de Setviço de IDlia- tada;. (Pousa)
Estrulma. tamh6maceilo reiÍnlr o moo ~Aprovado.
.
O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey) - A Mesa aguatda •
Ten:moo no dia 8 de maio sessio especial. oonfoane delibofoan•linçio da retirada do reljuerimeniO peJos Lfderos do PSB e rodo poloP!euário.
doPMDB.
O SR. PRESIDENI'E (1os6 Samey)- Passa.... agom. à
O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey)- A Mesa OSii aguar- aJeciaçio do RoquerimcniO D!' 387,lido no Expodienre, de auiOria
dando os dois requerimettoo para sul:meté-Ios ao PleDário. (Pousa) do Senodo<Geraldo Mola.
Sob<o a mesa. zoquerimeniO que sai lido pelo Sr. 1• Seao·· Em votaçio.
tário, Cm exm::icio, Senador Lucídio Pa:tella.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petm.aD.ec:er sentados. (Pousa)
É lido o seguinte
Aprovado.
REQUERIMENTON"390,DE1!195
- F"!ca CCO'"f'(fida a licença. solicitada.
O SR. PRESJDENI'E (1os6 Samey) - Sob<o a mesa. coNos termos do att. 256. do Regimento 1ntemo, requeiro a
mnnjcações que sedo lidas pelo Sr. IA Secmúio. em exerácio,
retirada do Requerimento D!' 186. de 1995.
SeaadO< Lllcldio Pa!ella.
Sala du Sessões. 21 de JDaiÇO de 1995.- Jada llarb.lho.
O SR. PRESIDENTE (1~ Samey) - Em votaçio o ~&
Slo lidaa u seguintes

n.

quedmoniO.
Os Srs. Senackxec que o aprovam queitam pmm!M'C"" aea-Senh<r Prelideme,
tadoo. (Pm ...)
Tenho • homa de ccmmiru • Voua Exc:ol&lcia que, DOI
Aprovado. .
- - d o s oils. 55,
da Constillliçio e 39. a. do Regimento lnA matb:ia ~. entãO. retirada.
temo, me ausentarei do& ttabalhos da Casa. pau. participar da No-

m.
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nagésima Ten:::eim Conferência Interparfamentar. a realizar.se em
Madrid- Espanha. no peóodo de 26 de março a 6 de abril do cor...,.. aliO-

Alcnciosas saudações
Sala das Sessões, em 21 de março de 1995.- Senador Roaaldo Cuaba Lima.
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em todos os setotes do Senado - na Gmf~ea. DO Prodasen e na
Subsocretaria de Serviços Gentis - sobre a. 6ma adminisfraliva e
sobre a área legislaliva rub:n.inaiio cem o relat6rio que vai,. na. pdtiai, -respaldar o rel&l6rio preliminar <piC vamos. ofem:er daqui a

alguns !fias-

.

E i.tnp:mmte referir wnbém que a segunda fase dos tn.t.Ib.Os do grupo ts=ri m&1S 60 dias cootados a partir da sua inctJlaçio
Senhor Presidente.
até a entrega do relatônc fmal.
Tenho a honra de COD:lUDÍCir a Vossa Excel€ncia que. nos
.
Gostadamos dr: repmar que o grupo esti finv:jm•ndo na
tmnos dos arts.
da Conslituiçio e 39, a, do Regimento In- sala 17 da Ala Seoodor AleuDdre Costa- E pua se ter uma icl&
·-.. me msentarei dos tiabaJbos da Casa. pua porticipar da No- da disposição. da . - . do desej<> deste PleJWio com relaçio A
nagósÍDia Te=im Coufer&cia !nletporlammt>r, a realizar-se em
mudmçll do Scnaà:l. t amp'lft&Zlle ressaltar <pie t:mnitam ua Casa
Madrid- Esponha. 110 peóodo de 2S de owço a 2 de abril do c:or- 33 projdos de JOSOiuçào • 22 '""""'· al1orando o Regimento Coinum. que se cDCODttam e-m pauta para votaçio- isso foi ob&ervaAtenciosas saudações
do no dia 3 de IJW'9) -.o que ex~ sem sombra de dúvida. o
Sala das Sessões, em 21 de março de 1995.- Senador Gui- desejo de ttami..-_Jo
lherme Pa!mdnO Seoado "'"' uaa aiplxz tinalidade: a _,oaçio poll0 SR. PRESIDENTE (JO<é Samoy)- As c:omunicações li- tiç:a. o exerdcio do poc:ia' ~un·mentaJ pela elabomçio de normas e leis e o co•nroW t' • fualusçiodoExeauivo.
das vio à pub!icaçio.
Ainda bi oradmos inscrílos.
Sr. PR:SJdrtae_ ~S&M dlsJDrções. essas disfunções, esSas suConeedo a pa!avm ao nobie Senador Renao Calheiros.
pe:posições. eua c~•..,.mrnros a.ool1lecc:m- todos sabemos
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL- Pronuncia o -por motivos dd~nw:a ma.s tlm na prálica a mesma comeqüênseguinte discurso. Sem revisio do omd<r.)- Sr. P=idente, St's e cia: a climJnmçJ<' da .,....,. do pope1 plblico do Senado Federal
Sls.
ocupo a atençio dó Senado pua dar coahocimcnto e, por isso memJW <lrtdr ,a.. precu.am ser eDfrentados e vencidos.
ao Plenmo sobco o andamento dos aabolhos do grupo que vai proPa:n. v. 1:..1:~ lonftZ1 ua. idéia. das últimas mil e c:em leis
por a modemizaçio e a refODil& desta Casa. Juntameme com os sancionadu.. o P,~ l~t:"o tomOU a iniciativa em 81% delas.
S~ Ney Suassama e Luiz Alberto de: Olivci:r2. cnttegarei um
Esse quadro DÃl'~ r- u ..:1 iO:.a:aar. E. a funde que essa situaçio seja
questionirio a cada Senador. pua que, por
interm6dio. possa- enm:ntada. é unpX"..uaor • p.ructpiÇio de todos os Sn. Senadores
mos aferir os posici""""""'tos call relaçio is mudanças pm.ndi- para que pouamna DUm cuUsmno e~ de tempo~ a~
das. em face das angústias e da coascieucia de cada um. ·
· · pelo grupo o "'lat:n. · r"' ummu. discutir ase relatório e encamiÉ um questiaairio abmlgemc. amplo, com 81 queslilcs. nhar. medanw rr-•rk ..ir rHClltJçio. eme:nda CODStitucia:laL w
Nele os Senadore$ viÓ expor as JUas vootades pua que. num cur: qu.alqu~ CIJtr'C' d.u.r-•ll•w> u a:mdanças e as tmnsfot!I11.ÇÕe$ que o
tíssimo espaço de lempO - 20 dias >pÓS • instalaçio do grupo, o Senado Fedrn.l ..x-"' • ~ ,, ~.,..,o brasileiro cobra de todos nós.
que"""""" no dia 8 de março- possamos apresentor um relal6rio
• Multo ('Jhr pr.Jo. '\: f"nosldc'llltc.
preliminarsob<e asllm!SfOO!IliÇÕes proposoas.
En o p uma • ..kJr:
Ressalto que é indispensáve!a-colalxnçio e a participoção
r,_.,_ ~ 4...c wso do Sr. Renan ~iras. o Sr.
de cada s....dor, a fim de que puss•mos, no mais tardar 1116 sexlaJou s.s~ /"~-"'""· Uaaa cadeiradapresidéncía,
feira. tei" de volta esses questiooirios. que. ~ dúvida. neDbuma.
que t .,.-..,_.
S, lAcidio PorteDa.
baJ..izuio o p:mciaoamcnto que o grupo vai tomar.

ss. m.

...,..ano.

S"""""'""-

=

,.;,g

Aproveho a opommidade para fam-uma bm-i: relato-o anchmnJfo dos nossos trabalhos. No dia de muço. iDsttlaJDOS
o grupo com a ~ significativa de vários ~ e abrimos um prazo de IS dias para ~to de propostas e sagestõ.,_Estamos fazendo, pom!e!amente. um !evaulameuto que objetiva
caúmnar um diagu6stico que jt se c:oohcco. Vamos realizor; na
próxima sext.a·feira. um se~ com a participaçlo dos chefes
de gabinetes dos Senadores pua discuUr o limciouamento da Casa
e o que pode ser feito 110 sentido de melhor oparelhar as gabinetes
pua o ese<ácio do maDda!o de cada um de a6s. Nos po6ximos
dias. especificamente nos dias 04 e 07, _ . . . . , . . seminários
sobre a áiea admiPistraliva. com a participaçio dos diretmes; e som o processo legislativo, com • participaçio dos cm.:ta:es e das
pessoas que cuidam da matéria. Reali:llllemas,lambém, no dia 25,
um semiiWio extemo com a puticipaçlo de vúios cientisW: politiros; nele~ da crise do P.rJarnenro no Dllllldo. Desde j4.
assegumnos a presença da Professom da UNICAMP, Angelina
Figueiredo, e do Professor Roberto Ro1111110, para ttawmos dos
problemas. que entravam o funcinnaiDC:Qto do Senado, que angustiam cada um de n6s. no exerácio dos nossos mandatos.
RessahAtTlO$, também. a .im:porta.ulc oontribuiçio que temos
Ie<Obido dos servidmos da Casa, cujo vinculaçio ao proceSSO de
refoanas é impxescindível e desde já está scodo muito relevante..
Os levantamentos que estamos ~. Sr. l'rtsicleiUe,

os

A SllA J("'IA ""RN- Sr. P=iclenle.poço a pia""'
comoUder,

O SR. P'RUD>t:l'<n n..cldio Pmdla)- Tem V. Ex" a
palavra.
A SKA. J( "''A M.UliSE (Piir.MG. Como Udcr. proIlllDCia o ~rsm-• dla'VI'!oO- \cal rnisio da on.chn.)- Sr. (lresi..
dente. Sr's " Sn. ~~ re:aanm-se. ainda. em todo o nosso
Estado ... ~ - ..... ....00 merecidamente tribuladas a
memória de b!U"'" "'-Ao Gwmaries. PrefeUo Municipal de
Janaúbo e,...,_,..,. -...,. politica ele Minas Gerais.
AdmmlsttarldLJ- aut~elpiO rtiC<tdJerid•mm•e ~ podiando dia após cha can mc.omalliveis diflCUldades otçamentirias.
mesmo assim. ~ dr IIWscedivel dcdieaçio 1 c:ausa pública.
tcaJizou a.ch:ni:dvd ~ ad.am:tisttativa, sobmw.do nas .6rr&s da
Educ•çio e da Saude. &h-01 prmcipais de aeus muitos projclos e
numerosas rulizaçõa.
Edilson Brand.Jo. avesso 1 notoriedade, DCDJ.po!"islJodeixw
de integrar o quadro de expoentes do Paxlido Demoaidco TraboJbista- PDT. Escolben. • vida pública como quem troca uma existéncia amena pela de s:acrülcios. pela batalha inces•mte COilinl a
miséria de sua gente e o a1I:lsO de uma regiio re<:Ol1hccidameDle
pobre e assolada pela misma petiDIIIOJI!e.
Edilsoo Brandia ~ lUISCeU em vinte e sete de abril
de 1933. ua cidade de Abre Campas, na Zooa da Mala, fixmdo-so,
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ainda muito jov~ no norte de Míoas~ Cedo, ~evetou-se c:iestAcadã
liderança no meio rural,. vindo a presidir a Cooperativa do Vale do
GorulUba - COVAG - e assumindo, mais tarde. o Executivo do
segundo maior muniápão do norte de Minas.
Prefeito de Jaaaúba, edificou ImJitas obras. lutando _para ver
implaDtando o curso superior de Agronomia. ministmdo pela Universidade Estadual de Montes Claros. para tmm:formar o município num pólo de tecnologia agdcola.
Edilson Brandia, desde o exercício da cherm do Sindicato
Rural de Ianaúbe, obteve o apoio necessário i criaçio da Escola
Agrol&:uica Federal. implantando-a, já como Pn:feilo, ap6s alibetaçio das verl>as aurorizadas pelo MiDisrmo da Educação.
Promoveu a comtruçio da Avenida Prefeito Flamarioo
Wanderley Cde peJos menos cinco estabelecimenros escolares de
níveis primário -e m6dio, refOimJIDdo também a rede de assist:&cia
médioo-social. Criou a Agência Tr.msurlODal e o_ Laboml6rio de
Plótese. Deu início à construçio do Hospital Regional. com uma
capacidade de cinqílenta leitos e previsão para outros cento e vinle, quando possivela ampliBção.
Edilson Bnmdio Guimarics enxergava oa letra seca e improdutiva um solo de attaente beleza, produzindo muitos alimentos, vendo no norte mineiro a ''Califómia 8Iasileim'', que pontilhava todos os seus sonhos.
Confrontado _com o quadro critico de soa saúde, debilitada
em dez anos de ínvencfvel enfermidade, que poderia inviabilizar a
hlra pelo surgimento da ''Califómia Bmsileim", cãl1tãdaa:PaJXonadamentc, revelou oottvel foxça de espírito, :resumindo-a na selllcnçade que "o homem que sonha não OJOI:'le."
Aos sessenta e um anos de idade e a despeilo de sua CDCJI"lDe
tesistência fisica e VODlade de viver, per mais de uma vez teve de
se afastar da Prefeitum,. submetelldo-se a mpetidos .internamentos
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da por V. Ex' a Edilsoo Brandão: esp:lSO. pai e um amigo. Sem
dúvida, Edilsoo Bcmdão dedicou sua vida ao norte de Minas Gerais. uma região cbeia de distorções. COil1 as .iguas do São Fr.mcisco. mas com escassez de água em algumas mas do Estado. Ele
-~ como líder classista, defender aqueles que, sem dúvida.
queriam e querem o desenvolvimento do norte de M'mas. Ele sou~ como prefeito, dedicar sua vida em prol dos menos favom:idos. Ele soube ser um grande homem, um gmnde mineiro, um
gmnde bmsileiro. Se petdemos Edilson Br.mdio, ganhamos sua fé,
sua esper.mça e sua vootade de trabalhar. Apresento minha solidariedade A homenagem que boje 6 ptostada ao nosso gmnde Lidere
gmnde amigo.

A SRA. JÚNIA MARJSE - incoiporo com muito prazer à
nossa homenagem - que solicitamos seja transcrita nos Anais desta Casa- as palavras de V.
que conheceu de perto a atuaçio.
o trabalho, a generosidade, a docfjcaçio do Prefeito Edilson Brandio ~ fu:ute do seguodo maior município do norte de Minas Ger.ús
e sobretudo_ sua lu~ e:t:n defesa daquela região sempre assolada
pela seca, pela fome e pela miséria.
Era o que eU tinha a dizer, Sr. Presidente.
O oSa. ELCIO AI.. V ARES- Sr. Presidcnce, peço a palaVta

Ex•.

oomoLider.

O sa. PRESIDENTE (Lucfdio PortcUa) - Concedo a pala.
vra ao Seuadcr Elcio Alvares, como Líder.
O SR. ELCIO AI.. V ARES (ffi..ES. Como Lider, promm·
-cia o seguinte discurso. Sem mvisão do ora.dcr.) - Sr. Presidente.
eminentes colegas. sinto que 6 do meu dever. na condição de Líder
do ~emo, fazer um registro que engnmdece soinmodo o Senado Fcdeial e, de uma maneira. muito especial. a CoiWssio de Assuntos EcoDômicos.
O Brasil viveu nesses últimos dias um clima de tensãÕ inahospitalares.
•
diado priDcipalmente pelos noticiárioS da ma oconôi:nica.
As cerimônias celebradas com a JrCSCUÇa de ÍlltlmenivelleHoje, na parte da II!llllbJ, COinpaioceu peranle a Conússão
gião de amigos, pareoles e anôn.imos ddadãas ocuparam o Centto de Assuntos Econôr:riicõs o Presidente do Banco CentraL Esta
Cultuta.l Marly Samey, do ~anaúba, prosseguindo na sede õa A$» _ Casa.. servindo-se de várias coavocações. está acostumada a ouvir
ciação dos Municípios da Area Mmeira da SUDENE- AMAMS, as maiores autoridades do País. Mas ho~ Sr. Presidente, havia enem Moo.tes_Claros, de onde o cmpo foí levado pam o sepultamen- ~ todÕs os: circum1.antes. no seio da própria ~nsa. um clima
to no Cemneoo do Bom!lll.
de expectativa maior. O gmnde número dejomalistas, de cinegraEm todos esses dolorosos instantes, o querido líder sindical fistas, de fotógrafos, de senadotes e deputados, parlamentares. de·
e político n:cebeu testemtmhos de solidariedAde. o primto do povO, rilônStrava muito bem. que o País esperava com grande expectativa
a coostem•çãoãa fmn1ia. a triste2a que a toOOs alcançou e não vai a Paiavta daquele quo tem a nospansabilidade do ptosidir os dcsti·
embota. AI> seu lado, s<mpre, a pieS<nÇa da mulher, Maria Apare- DOS do Banco Cemrai.
cida Figuen.do, e dos filbos Edilson Brandio Iúnia:, Evana, Si·
Como SeuadoÊ-, comecei a oovir as pãlavras de Pérsio Ari~
mone, Raquel e Elbe Br.mdio - esta Deputada Estadual, jovem e da. S. Ex• fazia um pronunciamento que diria. até certo ponto. liawanle quadro do nouo Partido na Assembltia Legislativa de Mi· near. Pétsio ~ fala 4e maneira quase uniforme; mas, aos pounas Gemis.
, -- -.. - .
Cos.-ãO IOOgo de uma pute introdutória. Que afcançou mais de uma
o ceuáiio p>lítico niirielro~ sem a ~çi-apaixooada de hora. Pérsio Arida foi demooslrmdo. dentro- de um raciocíniO que
Edilsoo Btandão. sem a sua forte determioaçio, o modo sincero e CODSidero privilegiado, tudo o que fazia referência A política camfranco que em todos c* momentos revestiam a sua luta pelos inte- bial e, mais ainda- dentro de um atitude que o eleva como homem
resses da ~gião e de Minas Gerais, por certo perdeU suas Ctte$ e público-. foi colocando no c:ontexto do seu pronw:lciamento aquiestá dermitivamente mais pobre.
- - lo _que nós ootros do Govemo e todos aqueles que têm realmente
Assim. Sr. Presidente. consignamos nos Anais do Scuado am<r à vida pública espetavam que Pomo Arida fizesse: começoo
da República a nossa. homenagem à. memória de Edilson B~ a tocar nos ássuntos do Banco Ce~ não de maneila dima. porGuimarães, o testemUnho dos que aqui ficaram presos a Um SCDI:i- que o que existe a respeito dos últimos atos do Banco Central nào
meolo im:parável de perda. amenizado apenas pela admiração de são amsações fundadas.. mas apenas insinuações. Com inteligênseus exemplos e pela exaltação continuada de sua existénc_ia, pro- cia. usando um poder de exposição, que quero louvar pela objetifícua de ensinamentos, generosa de dádivas, plena de tealizações.
Vidade. comeguiu mostrar. logo nas primeims palavras. que o
O Sr. Ar6ndo Porto- V. Ex' me pemrite um apane. nolre_ ~ Ce.otmi está coníwJo a um economista da mais alta categoSenadota JÚIIÍ4 Marise?
ria e. acima de mdo. a um homem público que tem a noção exata
A SRA. JÚNIA MARJSE - Ouço com prazer o aparte de do seu papel P6Isio Arida gmvou uma frase: "O Presidente do
BancQ_Centml deve f.d.;LI:pouco". Mas no momento em que estava
V. Ex'
O Sr. Arlindo Porto - Senadora Júnia MariSe~ neste mo- ali, na Comissão de Assuntos Econômicos. eu diria.: (alou até demento. gostaria. de solidarizar-me COil1 a bcm.enagem que é presta- mais. mas falou até demais em favor da VCidade~ O seu depoimen~-

~-
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to confmnou aquilo que espetávamos. Mas o mais im.portanr.e aregisttar neste instante foi o comport.ameuto dos Srs. Senadores que
participa12m da inquirição. Esta Casa não se sobteleva apenas oo
deba"' aqui do Plenário; esta Casa Dão ó o parlame- que, com o
brilbo da entteVista. ganha o noticiirio nacional; esta Casa é. sobemdo, o tD.bilho das Comissões. Hoje, como Senador~ tive orgulho de meus Companheiros pelas suas formulações. Nio importava se o ParlamcD.tar nutria simpatia ou niio pelo Governo; importava. sim. o alto sear.ido de nio deixar DCDhuma. dúvida a respeito
do procedlmento do Banco Centtal. quando todos a6s estamos

cooscientes de que qualquer campaDha feita con111 o Banco Cen·
trai. ou contra o seu Presideute. se infundada. iria reverter em prejuízo ca11ra o País.
Sr. Presiden"'· algumas imervenções foram lapida=. e no
mesmo patamar e na mesma altitude das intervenções, P&sio Atida scobc responder a todos. Senadores que aqui estio fizeram uma
observação que quero. neste momento, passá-la pora o Plenário.
Ficou disso tudo não s6 na nossa expeaativa, mas no julgamento
da própria mídia, daqueles jomalistas que ali estiveam. a certeza
de que o Senado reiterou, com a colheita do depoimenlo vigorosO,
a sua prova. de solidariedade ao Presidente do Banco Central
Ouvi dois colegas da mais alta cxp:ressio dizerem. com toda
ênfase. que vowam em Péaio Arida pam Presidente do 8aDc:o
Central, mas. se fosse necessário, votariam novamente, nio s6 pela
integridade daquele eminente ecooomista, mas também pelo seu
comportan>:Dto à fml"' do Banco Centtal do nosso Pais.
Foi um momento importante. e o :resultado, neste instanle,
leva-me a cumprimentar todos que participu:a.m da inquirição de
boje. Acima de bJdo, quero frisar também. por um dever de justiça. que estendo meu c:umprimeDto ao Presidente Gilberto Miranda,
que em rodos os momentos da mmião scube cooduzir os ttabolhos
com ~ fazendo com <PC o Senado, acima de mdo, saísse
engrandecido daquela reunião hist6rlca.
O Presidente do Banco Centml, P~Zio .Arida, ao coocluir
sua exposição, ao término das teSpbstas que deu is perguntas formuladas pelos Senadores - não teDbo neohuma. díivida - levou a
convicção 1ie que esta Casa. sem(rC prestativa nos seus poGiciom.mem.os, mais uma vez soube, com muita clueza e tnmqllilidade,
devolver ao Bmsil o clima de que precisávamos. exa.tameote Do
momento em .que o Plano de Estabilizaçlo Ecoo&nica. cada vez
mais. ganha import.inçia para o povo brasileiro. Os primeiros msultados dessa reunião estio na Bolsa de Valores. na cotação do
dólar. estão exatameme nesses que fazem. amanhi. a extensio do
noticiário.
Enademos que esse. depoimmto foi importaDtJo pam o
País. DliiCOil posição, deu a todos o sentimm.to de tmuqililidade.
ConfotmC fiz questão ·de
quero Cieditar ao Senado
da República. mais uma vez, uma ~ que somente engrandece a prática democrática no exercício da função parlamentar. Convocar autoridades não ~ uma demoustiaçíio de cotejo; CODVocar
autoridades não representa um ato de vaidade daquele que requer
o comparecimento; convocar autoridades é, sim. um serViço da
mais alta valia ao nosso País, quando Senadores e o Presidente do
Banco Central, no caso o ccouomista P6rsip Arida. se elevaram na
apresentação de um debate que, Dão tenho dúvida nenhuma. somente quem ganhou foi o BrasiL pcxque devolveu a. todos a tr.m.qúilidade de que procisamos para enfrenlar os dias futuro& e, muito
mais aiDda, CODSOiidar o plano de estabilização ecODÔmiCa perulle

.trar.

todos os brasileiros.

O Sr. Eduardo Suplicy- Pemlite-me V. Ex-um aparte?

O SR. ELCIO ALVARES- Pois Dão, Senador Eduudo
Suplicy.

•

•

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Elcio Alvares. ãcho ex-
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tremaineilte importante o :registto que V. Ex• faz. De fato, o depoimento do Presiden"' Pmio Arida, no Senado Federal, JDai<:OU um
dos dias mais importunes da vida de nossa instituição. Primeiro,
no cumprimento do dever que tem o Sema.do de questi.cmr a políti-

ca CICXIlÕmica., bem como fatos que vieram ao coobecimento da
opioiio pública. por intermódio da impleosa. Nós, Senadom;, ~op
t<sentantes do povo, por mais que conheçamos som a probidade
e seriedade das auroridades. temos que argúi-las diante de fenômenos tíio significativos como esse. que ganhou impa:tincia e intensidade. da simbiose entre pessoa.s em postos-cllaves no Govemo,
em instituições ccmo o Banco Centtal e, depois. em instiwições
privadas. Esse tema, por exemplo, foi um dos principais levantados """'!l'lição do PiosideDie do Banco Centtal. Sr. Pémo Arida.
Eu gostaria de regist:mr que oonsidero importante a opiniio que ele
deu, favOiável a que um Plesidente do Banco Central possa ser dcsigcado po< um perlodo em que ele teoha tranqüilidade pam exercer cetta independaocia. ~e esse perlodo seja de qualro anos, mas
que posterionnente haja um intervalo de dois anos mais ou menos,
que inclusive ~ o referido no projeto do Senador Itamar Franco,
aprovado pelo Senado e tmmitando hoje na Cimara dos Depltados. Reitero.aqui qUe a Lidel:ança do PT na Câmara está solicitan~
do mgEncia na apreciaçio desse projeto. A sua opiniio a r:espeito
Presidente do Banco CeDiral ~ importante nesse aspecto. Reconhe~
ço a competência., o coohccimento do Pmsidente Pérsio Arid& no
exame das questões eoonômicas e, solm::rudo. da política cambiaL
Mas :ressalto que, no meu entender, ainda não estan:lOS vivendo UDf
patamar de absoluta tranqüilidade no que diz r:espeito aos aspectos
da política cambiaL A~ JrOCUtei indagar. porque parece-me que
coosegu:imos subir o patamar da chamada banda cambial pam um
nível que representa um pouco mais de fôlego para a economia
brasileira. En~tauto, as condições que levaram à mudança da política càmbial nos prim.Ciros -dez dias de m:uço estão prestes a se
~de novo com uma_situação que poderá resultar na necessidade
de Deva flexibilizaçio. O Govemo explicou que o Presidente Pérsio Arida está adotando diversas medidas de política f1SC3l e mo-nctúia _para !Cllar resolver os problemas. mas. comq ele pt6prio
indicoo- isso·~ preciso ser regiStrado-. estamos vivendo um penodo de altas taxas de juros. Fm decon'êDcia da crise p<esell"' e do
que ~ no México, o üovemo brasileiro aumentou signif:acativamcnte as taxas de .)lros. o que, por sua vez. ~ta um peso
maior no serviço do .pagamento de juros no OlÇ8lllCntO governameDial. Isso si~ ganhos expressivos pam intermediários fi.
lll!DCeiros. para instituições fiDanceiras. Interessaote observar que,
dumnte o peiiodo do Plano Real- segundo levantamenro relatado.
ontem. pela Gazeta Meramtil-. as instituições financeúas privadas e iDclusive aquelas que têm. nos seus postos de di:reção, pesSOIS que ocuparam augos-chave no Govemo, tivemm ~kados
simplesmente extraordiDárlos; leSUltados para a rentabilidade de
BaDcos superiores aos de instituições fmanceims existei:d:es no

IIlUlldo. Ao falar em nome do Presidente da República. em Copenhague, oa Dinamarca. o Ministro da Educação. Paulo Renato
Souz:a. mencionou que o Plano Real tinha posstbilitado que cerca
de 15 bilhões de :reais .estivessem agora em mãos da população
brasileira.. tendo tido o povo uma melhor- coodiçlo de vida. Será
que realmente a população teve esse montante nas mios? Esse resultado ainda está por ser melhor delineado. tcxiavia. os resultados
das demonsttaçiles fiDanceiras mostram que instimiçiles fmaneeims Jrivadas tiveram. de fato. um significativo progresso bem
como os seus proprietários. Fiquei pensando. Senador Elcio Alvares, ser narural a um Presidente do Banco Ceniial interagir· com
empr<SArios, sobtetudo das instituições fmanceiras; ll3!Ural, também. que teoha amigos no meio f!llailCCiro. no meio empresarial e
dialogue com eles; tudo isso é mals do que natural. Mas seria im~
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O Sr. Gilberto Miranda - Agtadeço os elogios de V. Ex•.
Todavia, faço este aparte para dizer a V. Ex• que. a meu ver, o Governo está no caminho certo. Ele tem uma equipe exc:cpciooal na
ma econômica: um Ministro da Fazenda, coobecido de todos nós
e com quem coovivemos há alguns anos. Trata-se de um homem
~o. competente, ~tegro, dileito, avesso à publicidade e a sensacionalismos; um Ministro do Planejomento competcmissimo, sério. calmo, tranqüilo e que sabe ocupar os espaços; um Presidcme
segmentos que, muitas vezes, por terem extmord.i:Dárl8s dificulda- do Banco Centnl, que demonstrou, hoje, a sua forma linear de f.o.
des, nio t!m llnto acesso às ciiiCs que eslio no poder deste Pais. É lar, Dia nepndo nenhuma infotmaçio;
oompelentc e direito.
preciso que se al:n ~ poSSiõilidade de COimliiicação. Quero mtemr Este Govemo se ~ com humildade, com serenidade e com
a importincia de oio se caoviver apenas com aqueles que tém o muita~- É o que sentimos. O que reahnente atmpalha,
poder finm;ejro, at6 por =m amigos próximos. P""' coocluír. no inicio desta adtninistração, é a imj>rema. A imp=sa tem que
pt<2ado Senador Eicio Alvares- que aqui fala como Udcrdo Go- parar de ser sensaci91l&lista; tem que cessar com o jogo de palavcmo -, também considerei importanre que, na mnclnsio dos tra- vras que a equipe de govemo e o Prm.dente da Repiblica nio mebalhos, boje - e isso foi acordado oom o Presidente da Comissão IeCem. Na minha opiniio, a i:mpeosa pode ajudar muito o País,
de Assuntos Ecoollmioos, Senador Gilberto Mimnda -. pud&sc- tenlalldo levar a informação séria, verdadeira, compet.C:o.te, ao :inmos ultimar aquilo que foi objcto da considençio do Pn:sidentc v6s de criar pânico na pop.1laçio e oas instimições. na corrida dePémo Atida. Relatou S. Ex' a auditoria feita pelo Banco Central senfieada pelo mettado de câmbio. Eu gostaria de =saltar a bripara averlgiiar o número de instituições finau.ceiras que livcram al- .lhaú;e atuação de hoje, como é norinai tanto no plenário como nas
gum lucro exlmordinário. Para isso, foi adotado um método esta- comissões, do Senador Pedro Simon.. Dá 8osto veT a foi:ma clara
tístico, bastante átil ua detectaçio de qualquer Vaztl!lelliO indevi- ccmo o Senador Pedro Simon faz suas exposições. Destaca-se
do, de privilegiamento desse ou daquele segmento. E pn:ciso que também a atuaçio de ootros SOnadci.es: a do Senad<r Esperidiio
nós, membros da Comissio de Assuntos Ecoo6mioos, oompleun· Amin, que apm.a o Governo. mas com elc8fincia, defendendo os
do o que hoje í:a:emos.. e uma vez concluído o emdo que deman- inleres= da populaçio; do Senad<r pelo meu Estado, IeffetsOO
dará alguns dias a mais, possamos ter acesso, com toda responsa- Péres. pela sua objetividade; do Senador do Paraná. Osmar Dias,
bilidade de guudazmoo • <onfideDCialidade dos estudos =Iiza. que conduziu suas questões at6 o ponto de inquirir sobre um midos. O Senado tem tiadição de poder obter infortiiiiÇÕeS coosidem· nistro de estado da l'lesidéru:ia da República e recebeu do.Sr. Pérdas sigilosas, mas se não estiVeml.OS perguntando at6 o fmal. oão sio Atida todas as explicações devidas com respeito ao problema
estalemos cumprindo com o nosso dever de saber, com bastante de câmbio e a maior facilidade deconente da oferta que o Banco
segmmç.a. que., de f&!O. as autoridades agiram com seriedade e estariã fazendo pelo excesso de d6lar que poderia ter na sua carteita de câmbio; do Senador Suplicy e de tanlos outros Senado=,
com~
.
O SR. ELCIO ALVARES-' Agradeço ao Senad<r Eduar- · por _suas perguntas. O Senador Suplicy tem razão. Todos nós nos
do Suplicy, porque S. Ex.• ttaz também mais um detalhe a respeito pteOcupamos com a taxa de juros. mas sãbe também o Senador,
da pe:rsonaljtjarJe de Pmtio Atida. Nio obstante ter ~. at6
que tem uma fOilll8Çio acadêmíca nessa úca... que se não elevarcomo um bordão, a expessi.o "o Presidente do Banco Central fala ~ a !_aXa de juros. teremos um CODSUmO deseofreado e. consepouco'', ele•. foi muilo aberto. priDcipalmente expendendo pontos qüentcmeatc, o moiDo da inflação. Acredito que a equipo ecooôde vista de cariiCt' pessoal a respeito de alguns temas que come- mica está sabcódo dosar. Ela tem que ser flexive1: semana sobe.
çam a ser colocados em evidência na Comissip de Assuni.Õs EcO- semana desce. É muilo imponantc o que o Seoador pediu. E já se
nômic:os. Cato o caso da quam~tem. ~como o caso do mandato propôs o Pn:sidenle do Banco Centnl, Pémo Atida. a dar as infordrJr;rrnjmdo pÜa a Picsidêocia do Banco CentraL O __Senadormações. Mas COilSidero fundamental que os s,.. Senado= guarEduardo Supilcy deixa 'claro que o P=idento do Banco CeniDI dem sigilo das ~~que forem dadas. No passado tivemos ex.. infortiiiiÇÕeS natuJais, lendo fu:ado iiteiJ:amome abeito periêacia de assuntos coolidenciais ttazidos .0. s,., Senad<res
ao debale. Gostaria. entmlaDIO, de fazer um amlmate com relaçio
que vazansm depois para a impRnsa e foram publicados em :manà segunda parte da intervenção do Senad<r Eduardo Suplicy, pois chetes Ou cm folhas inteiras de jamais. Teuios todOs, C0JDo disse
aí está emb.nido um prop6sir.o do Govcmo.
hoje o Senador Pedro Simon, que gar.mtír mais tr.ltlqüiliâade. O
O Governo de Femando Henrique Cardoso, em nenhum Govemo está no caminho certo, e por isso devemos apoiá-lo a scmomento, vai CSCPllOtear qualquer tipo de infOimação ou vai dei·
~ir esse caminho. V._ Ex.• está de paxabéns. Hoje V. Ex• coordexar que um ato pu'blico nio tenha a IIaD.Sparâ1cia necessária. Te- nou. arqueStiOO e foi maestro de uma gCmde vitória do Govemo,
aho certeza absohlta de que o Pn=sidente Pérsio ltriâa. evidc:ote- ~ transpamnte o desenrolar dos fatos. A imprensa noticia
mente dentro dos limiies da cccdiçio de Banco Cenliai. vai~se Co--- uma semana de terremoto, mas não foi o qUe ocom:u; foi uiim selocar intcirãmeutc à disposição do Senado Federal. principalmente DWJa de mudanças, que muito ajl:darão as exportações e talvez
do Senador Eduardo Supliçy. tio diligente nas suas perguntas e freiem um pouco as importações. Muito obrigado. Senador E1cio
nas suas colocações, pam que não haja qualquer tipo de sombra Alvares.
naquela atuação, que considerei magníflCl, em favor não só do
O SR. ELCIO ALVARES- O aparte de V. Ex• é mais um
próprio País mas·também enalteceodo o Governo e. de uma forma reforço ao assunro que estou abordando. Vivemos. realmente. um
mais brilhante, ainda. o Senado Fedmll.
g:rande momenro. Verif:acamos. no aparte do Senador Eduardo Su·
O Sr.Gilberto Miranda -Pm:nife..me V. 'fxl um aparte?
plicy e na fala de V.Ex•, Senada-Gilberto Miranda, aposição que
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço com prnzer o Senad<r o Senado, prudentemente, assume: coloca-se no seu devido lugar.
·
Gilberto Miranda. a quem:mwvo, mais um,a_vez. os meus_t:Umpri- vindo a colaborar para o processo demoaático.
mentos poJa magolftca alllação, hoje, na C<missio de Assuntos
- O nm1ltado. confounc: afumei. _já se "faz sentir _não s6 oas
Bconômicos, quando yivemos, inegavelmente, uma reunião histó- bolsas. mas na pnSpria cotação do dólar. Este País precisa exaLarica.
mente disto: da conve~gência de méritos e valores quando está em
port.a.DJ:e qne pessoas com a responsabilidade de eiabor.tr a p:>lítica

econtJmica, cano o pnlprio P=identc do Banco Cen!DI - posso:>
espociai, um doo colabomdores do Plano Real-, com a bapgerc
dé «Ji:Cm teve experi&cia de etrOS e acertos dur.u:ll:e o Plano Cruzado, esreja neste Govcmo com grande autoridade. ~pensador
econ&:nico. Seria im.patante tamb6m que pessoes. como o Sr. Pérsio Arida. como os Ministros do PJanejamento e da Fazenda intemgissem. com 0$ demais segmentos da. população, com aqueles

smo,

-o
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jogo, =Imente. um ponto que talvez soja o mais impolta;Jie noje
da vida de todos os bnsileiroo, oo seja, a es!.lbilização do Plaoo

E<:co&nioo.
O Sr.Jeft'enon Pércs- Permite V. Ex• um apmte?
O SR. ELCIO ALVARES - Ouço com muita alegria o
~tmte do Estado do Am•zonas, Seudor Jeffcnon Páa.
O Sr. Jelfcrloln Péra - Ccmo membro da C'omiJclo de
AsamiOS Ec:oa&Dicos e tendo porticipodo da 1'CUDiJo de bojo, qu&ro oonobotiJ o ""' depoimento. Realmente, o Sr. P6Dio Arida fez
um& ..posiçio llicida. cl.om e, pca mim. poJo 111011011, OOilViJx:alte.
Hi de se registar tambóm o~ dos memlxoo da Comissio, que agiram com mWia r<IJXliiSibilidade, """"" sabiam da
delirodeza do moDJOJIIO e do -.,a começar poJo Seeadot- MlardoSuplicy,que poderia teroutrotipode !""""'ÍIDOeto comoUder
de um Putido de Oposiçio. No mt&Dto, S. Ex• ap com lllllila ooreDidade- Nio poderia deiur de reg;.m - m , SeJwkr Elcio
Alv...,., <pJe o ~te de hoje mo CaJVODC<U, aiDda mais, da 110cessjdado de dou coilu: pémoiro, da llplOVaçiO da chamoda Lei
de Quareuteoa. Rellmmte, csaa relaçio promiscua do llaDco Cal-

lralcomom=odofuwlooiro,oomiSino!ituiçõo•fm•!!!>Ónt•JXDcisa ter um freio. Nio me refao ape:uas- veja bem. SeDadcr- 10
fato de os cx-Diretma do Beco CeoJml poderem imedj•runerce
exercer cargos de dimçlo em Bancos. Mais do que isso, fiqUei espmtado com a UO!Icia veiculada pela ÍUipl<USO de que ex-~
xes e at6 ex...fresidemes do Banco Centtal süçlc:smente canpra""" polentes de Bm::oo que tinham sido Iiquidodos na - geslio.
A mooos que o moo m-a do vakxu seja diferente doa 0011'00,
isso pca mÍlD é um pmwlimen!o &Jiiltico, ilw:eiláveL A segunda coovicçio que se ref<ZÇOO em mÍlD foi a da ueconi<fode de autouomia do Bmco Ccnlml Nio é possive~ Senador E!cio Aivlrell,
que simples boatos ~lhpdos por especu1Jdoms de que o Plesidc:nle do Banco Ceniial esti demissiooáiio cu vai ser dcmiido
provoquem. uma tlllbuléocia no IIliCI1:8do cambial e fiDmc:eiro. Isso
realmentepncisaacabor. Muitoobl:igado.
O SR. ELCIO ALVARES - Nom Senador JoffOlllal Nms. gostaria de fa:mr tamb&n um registro cem muita sia:JJ-tia. Já
pol' duas .vezes tive oportunidade de vé-Jo em illlerveaçõe:s em
nossaComissiodeAssuntosEoonômic:os.Suapmdênciaesuacolocaçio ,._., judiciooa fazem oom que, logo de saida, V. Ex•
coosiga mai!miraçl0 • E neues dois pomos- e ai me desvü:to
da coodiçio de Líder _do Govemo- quem tamb&n me perfilar ao
Iado do v. Ex'
lU o caso, por' exemplo, do juiz que. ao deixar de scr,;tiz.
passa um detMJDinado tempo ~ poder advogar. E por que se faz
isso em :relaçio ao JudiciáriQ? Porque o juiz tem uma gama de influência muito grmdeemfunçiodocx.eráeiodama magistratura.
Na ilaD<:o CelltnJ O OISO 6 iiiEmico. Eutio, O poáodo de <pJ&relllona. evid.eulementc, deve scr um perlodo ruoiveL Ent:retaDlo, o
fato de ingressardopois ua atividado privada, como estamoa doutro
de uma economia de mercado livre e abcrla. 6 nomW. todcc t&n
essedin:ito. Mas acompanho V .. Ex•

Ttvo a opodUDidade, ua Comissão de AsamiOS Eoon6micos, logo uo início do meu UW>dato, do estender essa opiuiio.
Acho cplO a Prosi<L!DOÍa do ilaD<:o Coulral tem que ler o UWldalo
pol" tempJ detenninodo pua evitumos alguns episódios caoo os
que jl acoolccet'llm, principalmente nesses quatro 11101- de mmdalo
nosso: o Presidente da Repóblic:a teve que mudar um P:residcDle
do Bmco Ceulral o, dopondendo de coudiçlo poltica, flC&IDOS
aqui com graves problemas que devicn ser solucionados..
Portamo, recolho o aparte do Senadcr Jefferscu ~ como
uma cootribuiçlo a este meu cxmumicado E quem, fmwlizando
miDbas palavras. dizer que. se ni.o bouve a intençlo de cpalquer
brilho na comuuicaçãÕ que f17., os apartes que f0I2DJ. aqui promm·
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ciodos p>los S<UBOOtes Eduazdo SUplicy, Gilberto Mimuda e Jeffmon Púes ..,.imm pca afumar, alio e bom som, que o GoverDO bojo, -y6$ di ~ do P=ideof<> do ilaD<:o CcD!Ial, Pézsio
Arida. OODCpJistou. na verdade, um ponto positivo. DeiXou cluo
que, dunnto a geslio do Presidente Fcmando Henrique Catdoso,
toda vez ~e for 'M'C'C"''rio teremos aqui o C04Jfd1ecimeoato de
Millislrol de Estado e OUirU alloridadeo, pora que nio paire dllvida llsoma a """"""" do P"'""'jmento dos n:spoclivos tilulu<s
de3as fimçõeo que sio lio viWs ao ptópDo Govemo bmsileiro.
Apdeço allla>Çio e mrero, Deàe lllOIDOIIIo, coofcxme tive
a opcll11midade de !alar., mlcio. que a viDda foi iuJpa<WIIe pora o
Govemo, mu
mWio e~ E um motivo de
orgulho muno pZDCio ~ D6o <pJe, DOSta &se em quo o Senado
Ollt roalmemo roahzoDóo um aob.lhonotivel, priDcipalmente sob
a ProsidtDOÍa do Saoador Joá Samoy, es1a Casa so afuma oomo
um giODdo CeDlrO do domcc:Iático do,te Pais.
En o que .., 1mb& a duzr. Sr. Presideute. (Muno bom!)
O SR. PRF.SIDEm'E (Lucidio Portella)- CoDcodo a palavm ao DObre Seaodcr Ada!1a Alldmde, que falait como Lide<.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PMD~A. Como Líder.
San revido do orada,) - Sr. ~ SIS. Senadores. cabe a
nrim o dever de ~ um ato iaus:ítldo hoje no Estado do Paxá:
ceutmlas de tmballai.:wa Nm1S se uníram e atnçamm o Banco da

o-.. ,

Ama2&i&. boDco do

-oiYU~><Dto da Regiio Nor!e do Pais.

falo. Sr. Presidente, 6 que. ao elaborarmos a Coost<U>ç<.' "' 1-na. cnaooo o Fundo CoostitucioDal pca
as Iegiões .,.... ..._"""' odu desro Pais: 3% SClb!% tlldo o que se
mocada de lmpoo10 "' l<mda c JPI sio destinados a esse Fulldo.
EDiio o
~ odcDd<u que 1,8% iria pca o Nordesro. ad=u..r "''" "-"> do Noo:leoto; 0,6% pam o Norte.
a.dmin:iJtrado pew Saat-f' .li. A.maz.Onia; e 0,6% para o Cemo-Oeste, admm1strado fW'"-, s..a..n di., Bruil. visto que aquela região não
IDu::u&.clf' DftW

eon,_,

tem um bmco dr drafm-., ~~10 ~
• A parur do I#• •..u de 120 iDilhõos de dólares fcxam
!Im!Sfendoa pan ' """'r do A..mnia, reanoos esses distinados
ao KICl' JK'OduuY"O • ~ àqueles que qoem:n melqcar as
suas ll:itu. a - llldl--. o ..a comércio.
Toct.va. oa.r._. ~.cm 1989, 1990 e em 1991. o
ilaD<:o Dio .-... .,.._,., -damoutc..,.. = p o i s 50%
cam iDvelb:b • ~ fw:eha criada pelo JX{!prio Govemo. e a ~ f*U' ......_.e ca destinada ao ~ e gnn-de._....,_ .., - - - d e tea"a- Enm empréstimos
vullo.o5. cpe ~ • •• ~tiÚDlC!rodepessoas.P<ressa
azia. c. trabLiudt... rwu. do IE:.stado do Pari. e, cmio, de outros
Estado& da A~ a~ a se organizar pom lutar por
aquele I'I!QII'S) a-.:k, prr Cm~Jt&Jmles. que visavam atender aquilo do que ....
Como ~ bdn - 1919. criou-se um movimento oo Estado do P..t. de o
• <lnoo do Campo. E. uma voz por auo, 1mbdhadcres runa dr lado o E..s:..do deslocavam-se para Bel6m.
pusa:odo fome e as mu::Jrn dJ'a::uldades. acampavam na pcxta da
Aglncia CeD!nl do 8oooo do Att>ooz&lia, na l'l3ça da Repíblice, a
fim de rciviDcbar ...., dnaoa.

---&&

O in........,.. f que. cm 1989. 1990o 1991,esses tmbalbadota fon.m tmadoa cano l.m.!Digos, cano bandidos. No CIUD.to,
a policia. a viol&cia. a opRUio que se fez c::ontm eles Dio desanimeu a 511& luta.. Eles cootmuaram insistindo. e foi atmv& dessa
1Dta, cplO caneçou a àlsmar a aronçio de toda a imptousa bmsilci-

m. que o

Banco começou a mudar a sua política, a sua foana de

trabalhadorrun.l que Dio tem o documento da tem.. pmqoc o Govemo Dão
lhes. dá esse documento da ten'L As DOmliS foram mudadas por
esse proce$$0 de lula. Passou-se a permitir que os pequenos e mini
CIDJRStal" o dicheiro. Passoo a ser meDOS exigente com b
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pmdutcns nuais pudessem ter acesso a esses~ desde que
estivessem orpnizaclos em. associações e coopemtivas de trabalhadota rurais. Isso tamb&u. foi um estimulo ao seu nível de orpni-

uçio.

~

Hoje a situaçlo mudou completamente. Os tm.baibadores
DlDÍI fotmaram associ•çõcs e coopen.tivu em todo OEstado do
Piá.. O Banco da Amtz&ia, devido a essa ~ssio. criou um deportamenlo e uma ma espoáfica do um a6díto especial do FNO.
que é o a6:lito destinado a esses pequenos e microprodutores de
todos 01 Jetores da noua CCOIJOlDia. seja do setor de serviço, seja
do Ido< de poquem iDdl!stria. seja do oetor do agri<:ultma. Hoje

eaea tmbdladorel: se sentem atendidos por aqueles recursos que
laDIDo beDoflc:icn tlm lnZido ao povo do DOSSO Estado do Pad.
E quahdo apa vemos o DOYO Govemo falar D.l. possibilidade de oxtinçio do Bauoo do Alnal&ia. IUl possibilidade do anexaçlo cu uniio do Banoo da A.maz&ia cem o BIDCO do Nordeste, o
povo do Amaz.laia oo levanta oonlla ~ llimde desaa ~
cio. O povo da Amlz&Jia. especialmente n6s, aqui. que repreRIZltlmOI esse povo, Dlo acei!amos, de maneim. alguma, que se
peme cm ~ o Banco da Amaz6nia e. muilo menos, fundiJocomoBmcodo.Nordestc.
Qu.enmoa: o noao Baaco como ele 6, potqUC a nossa ~gilo
U>m caDd.edstic:a& espoefficas.-pnlprias, e u D01liUlS qne sio usadu :oo Norle nlo podem sa: as mesmas DO!Dli.S usadas DO NOldesUI do Pall. Sio reg;&. de cultum> e c:linw diferentes; sio "'giões
divotsu e. portaniO, cada Bauoo deve ler a sua J:X{>pria
mmeD:a de agir..
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do Estado. organizados e cornmdacfos pela FEPAGRI. estaJ:ão
para lá se deslocando com o mesmo objetivo, qual seja, defender.
de maneira intransigeiite, a posiçio do Banco da Amazônia, o seu
fortalecimento e o seu funcioDameDto em todo o Estado do Pad.
A nossa posiçio ~ qoe o Beco nio feche ag!ncias, muito
pelo oontririo, que o Banco coloque. em cada Muuicfpio do Estado, pelo menos um funcionirio, um posto de atervJjmento para levar a poss.ibilidado do a6díto do FNO - Fundo Camituciocal de
F"manciamento do Norte. E que esse FNO seja cada vez mais destinado ao m&lio, pequeno e microprodutor, e cada vez menos ao
gmude P!O<futor. p<l[lJUe esse tem rutros meios de se valer e de se

fazer.

É o "'gistro que faço.

nesta tarde. no Senado Federal. no
pela manhl se COlla'elizoU fato já meneionado. na minha .,giio. E aqui. nesta Casa. como "'P"'&eD!ante do
Estado do Pari. e da. ÁIJla2:&lia, estam somando-me aos trabalhado= rumis de toda a!IOSS4 "'giio na intmnsigente dofes.a do Banco da A maz&ia., DO seu fortalecimento, no seu crescimento. para
que eJe possa cada vez mais. contribuir para o desenvolvimento e
be:m-eslar do nosso povO.
Em o que eu tinha. a diur. Sr.P:tm.denle. (Muito bem!)
momenlo cm que hoje

O SR: PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra. o
Senador Carlos Patrocúüo. (Pausa)
Tem a palavm o Senador Ney Suassuna. (Pausa)
Tem a palaVIll o Senackr lonas Pinheiro. (Pausa)
Tem a polavm o Senador Lóeio Alcânlam. (Pausa)
Tem a palavra o Senador Freitas Neto.
OSr.JdfenonPéra- V.Ex'mepemrllcumaparte?
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o seguinte
O SR.. ADEMIR ANDRADE- Ouço. com D:Jlito prazer. o disaliso. Sem revisito do orador.) - Sr. Presidente. S:tAs e Srs. Se~ Ieffenoa P&es.
~ a1vindo aqui as palavms do Senador Adomir Andrade.
O Sr. Jdl'cnon Pira- Ouço oom Ullila ateDçio o clis<:ur- que defende o Banco da Amaz&ia. =alvo também fazer. nesta
so de V. Ex•, que dit respeilo a um 6!gio imptttantfssimo para tarde. um "'gistro a respeito do Banco do B..Sil em nosso estado.
n6o. que 6 o BASA, criado na Segunda Guem. MundW como o
Estive. na semana passada. aCObJPADbado do Deputado FcBanco da Bomcha. para fillancWt!eniO do proc:ess.o podutivo da deru!Iúlio C6sar, ex-SOCIOtirio de Agricullum do nosso estado. e
bomdJa; depois, tnns!amado em Banco de Cr6dito do A.nJazô. de I<presettanles da Fedetaçlo do Agricultum do PiauL visitando
Dia., o mtigo BANCREVEA; depois. em Bmco de .De:senvolvi- o Diretor de Crédito Ruml daquela instituição, quando fomos solimoniO Regiollal - BASA. Quaisquer qne tenbam sido. Senador citar llllior atençio do banco, J%incipalmente com "'laçá<> à .,...
Ademir Ancbde. oo <fesvirtnan>enfos sofi:idoa no BASA por m-os goc:iaç3o do divida dilo produtores rumis dos cemdos piauienses.
do gmtio c iDflu&cias polflicu, nio hi ddVida de que ele coatiNo sul do Estado do Piauí lemos uma das últi:rnas fronteiras
nua a cumprir um popel importantíssimo~"" regiio. Falar em extin- agricolas dcsU> Pa!s. composta do temos planas. do fácil mecanizaçlo do BASA hlso inoceittvel; fundi-lo com o Banco do Nonles- çio. pn>cipitaçio plu~ de mois de mil milime!ros anuais e
UI, dadu as espeeificidades e poc;uliori<fa<le« das duas "'giões. 6 que têm chamado a aiençio de P!O<fu.,.,. nio apenas do noss.o esum verdadeiro clispome. A Bancada do Amlzmas- e ereio que lado. mas do Sul doPa!s.queiApass.amaproduzir.
falo em nome dos demais Senadolos - esti plenamente do acado
<remos oovido nesta Casa pro!IIJDciamentos. neste começo
«m V. &•. ua defesa da sobmvivbtc:ia do BASA. Muito obriga- de Legislauna. em defesa da agricllltura. coosiderada uma das
do.
---gtabdes vOcações do nosso BnasiL A agricnhuta, ultimamente. Sr.
O SR.. ADEMIR ANDRADE - Agradeço o apatc de V. Pmsideme. Srls e Srs. Senadores. nio tem m~do a devida atençio por parte do Poder Público uo que diz n:speito ao apoio deciExl, Seuador Jeffcr:soa Pércs..
Espem que o Govc::ao ctmp:zecada isso. pcxque n6s estare- sivo pua o seu desenvolvimeuto.
mos aqui intransigeDtes na dcfea do nosso Bmco.
Como Govemador'do Piaui. procu~i realmente dar ênfase e
Lamento- c espero justificativas - o m:::ente descmiencia- apoiar aquela região. vendo-a como uma das altemativas viáveis
melão feito pelo Banco Cenb:al para qy.e o Banco da Amazônia de se quebrar c de se romper o chcolo vicioso da pobreza em nosdeixasse de =ber tributos fedenis. E lamen!áve! essa llibldo, s.o Esllldo. po=ndo o Piaui a s.er o terceiro maior !J!"Odutor de grãque ronde:partl<JS uo 21lOIDeiU). indicativA da posiçio do Governo os do Nottleste.
can rellçlo ao nosso BaDco..
Sr. Presidente, precisamos do apoio do Governo Federal,
Quero mgisttlr que aqueles trabelbadot'es que fomm trata.- principalmenle no que diz rc,~to a vias de acesso, com a consdos cano inimigos do Banco sio as pessoas que lutam e se mobi- trução de eslradas DO sul do Piauí, oo oenado. e também de projeliDm para proteg6-lo, tentando defender a permanb><:la do mes- tos no setor do eletrif1C8Çio. bem como o apoio de c:r6d~o de banmo. Hoje eles fizeràm um ato píblico e, foimando uma roda, en- cos oficiais, a exemplo, o Banco do Brasil. O Dr. Ricardo Couceltrdaçamm o BIDc:o da Amazõnja
çlo. Di.tetor de Cr&lito Ruml do Banco do Bxasil, foi sensível e
Está prevista uma visita do Presidezrte da República, Fer- prometeu realmente estudar como resolver o problema da rolagem,
IUlDdo Hem-ique Caxdoso. no dia 31. ao MuniáPio de t:"oocei~ do pan:elamento da divida daqueles P!O<futores que estão dosbrado Araguaia. no Estado do ParL. Os tmbalhaclores mrais do referi- vando os cerrndos do Piauf.

--.o
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Outro fato que desejo mgistrar hoje e que está causando
muita p:eocupação no meu Estado, principalmente DO interior, 6
que h! noticias divulgadas pela Superintend&lcia Regiooal do
Banoo do Bmsil é de que das ciuqiicnta c quatro agências cxislentes do Banco do Brasil em tetrit6rio piauicose, vinte e uma delas
estio listadas ccmo dcfiCitmas e. portanto. ameeçacfu de fec:bameu<oHoje estive com o ~sidenlc do Banco do Brasil acompaDbado do Deputado Federal Mossa Demos, tamb&n iDiercssado na
defesa da manui<DÇio dessas 'l!êllcias- En!eDdeiiiCS a=m casas
agências pioocins, do mesmo modo que tamb&n Cld<ll<!cmoa a
necessidade imperativa que tem o Presidente do Banco do Brasil
em tra.nsfoanar aquela CIDpi'CS&. tomando-a cada vez mais rent6vcl, competitiva. Apesar disso, ele Dão pode ~ o seu papel
de fomcotadom do desenvolvimento, priDcipalmcnte em regiões
mais
Afinal.""""" da Constiluiçio que comboteroa dcsniveis regionais 6 uma obrigaçio 00 Govemo. Portanto, o Govemo
Fodend, que tem no Banco 00 BDsil um iostrumento de iocentívo
ao desenvolvimento, nio pode petder isso de vista.
Estamos, portanto, qucm>do =que taoto o Prcsidcnlc do
Banoo do Bmsilc. plincipalmcn.,, o Presiqcn"' Fcmmdo Henrique Cardoso, que duranle a sua. onnpml11 eleitotal levou Brasil
afora como uma de suas prioridades a. agricultma - e não se faz
agricukura sem c:mdilo -,imo manter essas agêoc:ias do BaDco do
Brasil DO interior do Piauí, que tem sido discriminado uhimamen<e
c ao longo do tempo em matéria de investimentos federais, no que
diz respeito a incettivos que não têm ido para o meu como pua os
outros estados. inclusive do Notdcste..
De modo que, nesta taJ:dc de hoje gostaria de dei:ur o apelo
em nome do povo do Piauí e das commidades piauienses. mxrrcndo à sensibilidade do Presideole da República c do Banco do
Bmsil paiO que mantéobam aquelas agências, nallmllmmto Ciilcn- ·
clcndo que o Banoo do Bmsil tom que zelar pelo seu ...wtado financeiro, mas. ainda que imp1icando em prejuízo e que possam
scc feitos ajlstco c=as 'l!ÔDcias- o pejl!w que podem IICIIIll:lar,
toDbo cen=o, não afeta em mda mesmo qualquer ...Wiado fmanc:eiro d='a pndc instiluiçio.
Muilo obrigado, Sr. P=idente. Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENI"E (Lucldio Portella)- Coucedo a pala""' aon-Scnador~Amin0 SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Prommcia o z.
guin"' disculso.)- sr: Presidente, SI's e SIS. Scnadca-es, o dia quatorze de março de 1978 6 lembrado com luto pelos h'haueoes e poc
todo o anmdo livre. Nessa dar&. Isme1 invadiu o LI'bano.
Há dezesse"' anos os..habilantes do 5Ul daqlele pala úmio
vivem inenamí.vel pesadelo. AgteSsões OOIISia:o.tes. :injuri:ticldas.
gmiUitas, Dio poupam mulhéres, aianças, velhos oo doentes.
Os jovens pagam pmço alto pa viverem na regiio. AJr.m.
c:ados do tmbalho, das escolas ou das univmidades. sio detidos
por fmças isrnclenses sem sabetem o porqt~ê. T<>llllmdos, espi!IC&dos e golpeados, Dão têm cllicito A defesa e a advogado que os

=tes-
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coaflito. acenc:ieram-se as espenmças de que Israel abcm.dooassc o
tettitório do pais vimlbo. Enom1e engano. Tsroel tem tcafJJ:mado a
in"'nçio de nio aplicar as decislles do Conselho de Segmmça da
ONU.Ign<n. sem qualquer temor de sançio, as Resoluções 425 c

526.
Alguma coisa prcciaa ser feita. Sr. Presidca.,, A run de
.pressioaar Tsroela aplK:ar as ....,luções da ONU o hõertaroa libaneses detidos xm defesa cu ,;ügameao an prisões- isneleDsel. a
Asoembléia Naciooal Libanesa cscolbou 14 de DW9' como o Dia
Li~ lDemacicoal pm. o Sul e a Bekaa-Oesto.
E, claro, cstà 6 uma data simb61ica. Ela poduz o desejo de

viver cm paz de um povo cansado de guerra, de um povo quo viu
irmio !DI1Ir úmio, vizi:Db.o matar viziobo~ de um povo cuja últiml.
gençio IWCCU e cresceu embalada poc tiros de metnlhadom c

caDbl!es.
A data de 14deDW9'6umgdode._..,..e,..ist&!.cia. O Bmsil que abriga a maior coltmia libanesa fora do Llbano,
nio pode fallar nesta bOill i solidariedade ao pais amigo c úmio.
Sei que posso falar cm DOIDO dot: IIICII1bms desta Casa que o
UbaDo pode cootar COI:lOIC:O. Nlo iremos fiustrar-lhe as esperan-

ças.

-

Ela o.que tinha a di=, Sr. Presidcate. Muito obrigado.
O SR. PRESJDENI"E (l.ucldio Pottella)- Coocedo a pala""' ao nobre Seudo< Lúcio Alclmam.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. P:ommcia o
seguinte dlscuno.) - Sr. P=idco<e. SI's c s~ Senadotca, ccmo
todo o Pús tem acompanh•clo, a PE"'ROBRAS esti per def"mir
onde sed implmtada uma oova refiou:ia no Nordeste. Desde o
primeiro momento, nós, lidctanças politicas. temos OCOidado em
funçio de uma poaiçio....,.. som: essa referida localinçio .
Obviamenle que é de gnnde int=sse a qualquer,cstado sediar um empre<ndimcnto que potA:DCializa dimamento a gCDÇio
de-gos.
.
.. '
·. Em momento algum procummot genr um clima em que a
decisio liDai tome-se tDumitica, indcpcndeDtomcnto de qualoeja.
A.ctoditamoa que eotamos CO!Iribuindo pm. que (RVaieça
uma dõliniçlo taeiooal e .com ""J'!ddo na ~
"'""P"'!'m"a do axpo técni<:o da PEIROBRAS.
E uesse seutido. cm poaiçlieo baseadas na experiêocia, que a
......mbléia J..esjslatM. do Estado do Cea!á promovctá dias
22, 23.e 24 de marçoJ o simpósio rejinariz ""~om-,.,..
tão ticnica e tk justiçtJ. calfozme COODmiçtçio que vou ler. solici-

q...,.

taodo seja llanSaita Dos Anais dcata ea.a Lcgislati~

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LÚCIO ALCÂNTARA EM SEU DlSCUIISO:

REF!NA1UA NO CEARÁ
Umaqueslio técalc:aedcjusdça
Propmaçio
DIA 22-3-95 QUARTA-FEIRA

acompanhe.
.
E a violência não pila aí. Desrespeitando o mais elementar
princípio do mundo civilizado, os jovens Dia são submetidos a julgamento e ficam mofando llliS prisões sem qualquer prcvisio de

l!JI - Debate no plenário da Assemblhia com a participaçio de
t6a:ticos. autoridades govemammtajs rqesentmtcs de entidades de classe e poHlicoa som: a implantaçio da Refimria.

tétmino da to!tUill.
~ao só os jovens. Sr. Presideate. Muitos libaneses. talvez
pais. tios. innios desses jovens, são também inj.Jstamente detidos.
Eles abam>tam as cc1as das famigeradas prisões de Khyam ou da
Palestina ocupada. que, sabemo-lo todos porque fw:tameotc divulgado, Dio obedecem às pescrições da Convcnçio de Genebra.
Sr. Plesidcnte. nobres Senadores. com a instalaçlo das forças de segurança inte"macionais oo sul do Libano. que é a zona do

12b - AberiUra da Expoaiçio iudio-visual sobre a Petrolds, sua
estrutma c orgmi•açlo A procluçio de pettóloo 110 8IasiL
DO Nomes"' e no Ceari.. N. atjvidadca de pesquisa, poduçio, refino c disttibuiçio. A impottjncia da refinaria oo ...,
tamaDbo, investimento, capacidade de gCDÇio de emprego&
dUetos e :icd:imtos e poJo imd:iadcr de novos e1IJirCSOS
(hall <ie eUDda da Assembléia~
15h - Exibição de filme instituciooal sobre a origem do petnlleo,
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sua im.portância. no mundo, pesquisa, ex.pJomçi.o, refino,
distn"buiçio e uso (Auditório MDrilo Aguiar). ~
DIA 23-3-95 QUINTA-FEIRA

ISh - Exibição de filme institucional sobxe a origem do peaóleo,
sua im.portância. no mundo, pesquisa, exploraçio. Iefmo,
<lisln"buição e uso (Auditório Muilo Aguiar). ~
19h- Seminário A refmaria no Nordcstc e o Cearf. como Pelo Pe..
ttoquímico (Audit6rio Murilo Aguiar) - Razões ~ e
económicas que jlstificam sua únplanlaçio no Ceari. Ce..t como P<C<htar de petróleo e gú, • fábrica de asfalto
e a unidade de lubrificantes.

o
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mia universitária e à intcgraçio das instituições de EnSino s~
rior com a 1Ulidade social.
A atuaçio do CRUB abnngc. demre oolras, "a formação de
IeaJDOS humanos pua as Universidades; a promoçio de intereimbio de expori&lcias ettre elas; a ob<ençio de mais IOCUI'SOS financeiros e técnicos pm. as institUiçõeS de Ensino SUperior: o debate
de aspectos -p>lít:icm, dentre os quais o da autonomia universitma
e a impJanraçto das refOJmaS educacionais".
O c:.'RUB tem poc Objetivo maior valcrizar a credibilidade, a
xapeitabilidade e a meritocracia nesse Divel de casino, visaDdo a
ccattibuir pua o fort•lccimento de ''universidade$ de qualidMes
plunls, ctfticas e independentes que, integ!adas i sociedade como

agentes tzaus~ promovam o seu desenvolvimento cientifico, teçool6gico. artfstico e culnual".
12h - Encomunento da expo<içio sobxe petróleo e sorteio de JriEfmm Mannb.lo assumiu a presidencia do CR.UB com a
mios aos visitanlcS da Amostra ''Ceará pela Refmaria".
experi&cia de tel' sido memtxo tiiUlar de seu Direl6rio Ex.eaJr.ivo
O SR. PRESIDEN1E (Lucldio Pom:Ua)- Conc:..do a pala- e Vice-Presidenta da Associaçio Nacional dos Dirigeilles de Insti~ ~~lições Federus de Ensino Superior- ANDIFES. Em Pemambuvtll ao nobro Senador Jocl de HoUanda.
O SR. JOEL DE ROLLANDA (PFL-PE. Promncia o so- co, foi Pió-Reitor Ac:ademico. Vtce-Reitor e f"m.ahnente Reitor da
Univ=idade Fedem~ de Pemambueo.
guinle dis<urso.)- Sr. Preside!Xe, S,., e Srs. Senadoml, em quinze
Ao lopgo de suas atividades de gestio daquela importante
de fevmciro deste ano assumiu a presidência do Ccmelho de Reiinstituiçio fedeml de ensino, sempre PfOCUiaJ desenvolver um tratoJ:cs da Univeuidadcs Brasileilu - CRUB. o Professcr Éfiem de
Aguiar Manmhio, reitor da Univetsúl&dc Fedem~ de Pemambuco. balho puticipetivo qoe pricxiiaVa a salUtar iutegr.tçAo da comuniOcupo, hoje, a tribuna desta Casa JliUll parabenizá-lo e destacar a dade llC'cfbnica c:cm a sociedade. colhendo frutos que evidencian
importincia desse 6Q!io colegiado que OIJ8)ol>o um conjmto de o acerto dessa medida e a o::nnpdência do maestro que a regia.
Médico cardiologista, Mestte em Medicina, ÉliOm d
universidades fedemis, estaduais. municipais. porti<:ulaos e comuDitirias unidas peJa missio maior de servir 1 educaçio sopCrior DO Aguiar Mamnbio dedicou·se AC4II'ei:m univCISitmia. desde 1975
sendo profCSSCir' da Universidade Ca16liea de Pemam.buco e da
Pak
Para nós, pemambucaoos, 6 motivo de orgulho ver um con- UDivcn:idade Fedeml de nosso .&tado. Suas qualidades e sua c:omceituado prof~ de nossa terra, um jovem de pouco mais ~ pet&.cia levaram-no a tomar-se membro da Comissão ina:Jmbida
qum:nta anos, assumir lio importanta funçio. Estado tmdicional- da Coordeuaçio das Ações do MERCOSUL e do Comitê A=sor
:meute bem a.quínhoado em tem1os de m1tura e emino, Pemambu- da Comissio Cienlffica da SocieWI& llDsileira de ~ologia.
O Plano de Trabalbo pr ele submetido A discussão e ao
co teve a boma de ter abrigado em Seu solo a primeira escola de
Agrooomia. no Brasil. :ftmcionaDclano Mosteiro de Sio Bento em j.dg&mento de seus pares tomaram-se compromissos que deverão
Olinda. Pemambueo """""" também o privil6gio de tar sido, jun- ser cumpridos ao longo de sua gestão. Dentre estes, cabe destacar
tamente com Sio Paulo, sede da primei:m. Faaddade de DU:cito do o compromisso com a ''participl.çio construtiva na fommlação.da
política-eWcaciooal do País'~ com a "qualidade de vida da popu!a.·
BrasiL
ção", p;ncipalmeute em ações que concemem aos pogramas cdu~
~ foi sem su:qxesas e com muito otgulbo que vimos o
Reitor Efmm MãtãDhãõ ser eieito por seus pues pma CODâuzir os c:tivo:; -o:w.m;jt:f,os e ao m.n.\lenamento--00- ristema-de-SãiÍde;destinos desta Çoosdho que, há quase trinta anos, vem defenden- com a ''pcmoç.io da cidadania'~ com as 'mudanças sociais"; com
do e lutando pelas amsas mais importaDtes pua. a melboria do En- o "de$envolvime:nto 4o Pais, como !amadora de n:cursos bumanos qnaljficados e como prodatom de conbecimento, atmv6s de
sino Superiot em todo Oteaitório l:nsileiro.
Em um pais das dimensões do nosso, principlhneDtc em suas pesquisas, essericlais ao oosso desenvolvimento científiCO e
vinude da multiplicaçio doo estahelecimentos de Ensino Superior, tecool6gico".
Inegavelmente um gtmde desaf10 o espera oestes tempos de
intansif"ICOda desde a dkada de cincjlema. Jogo tomou-se peten<e
a necessidade de uma articulaçio ~ta entre eles, em teimos Iedeliniçio dos rumos das políticos educacionais em gemi e, em
oacionais. Por essa I32'ÃO. smgiu.. em. 1966. o Caiselbo de Reitores particular, da polllica educacional do ensino superior. Caberá ao
das Universidades Brasileiias. como bel'deiro da ação pioneira ini~ CRUB, como ÓQ!iO coordenador das ações doo diversos estabeleciada pelo antigo Fórum das Universidades Bzasilciras. Desde en- cimauos de ensino supcria. e is p!6prias UJJivCISidadcs. assumi~
tão, e cada vez mais. as universidades de todo o País, apesar de .em a responsabilidade de agentes formuladores e opemdores desse mgeme e necessário processo de mwfanças.
:aio ~mbomogêneas. passaram. a agir com objetivoo COlDIDS c a
- Em seu discurso de posse, Éficn Mar.mbio manifestou sua
colabotar positiy~te paza a solução dos graVes P:obiemas nãcionais, visando I& aplicaçlo do CODbccimento em beneficio da po- iutençio de priorizar o enfimtamento de duas propostas signi(lCI.tivas. essenciais e inadiáveis: a AUTONOMIA e a A V ALIAÇÃO,
pulaçio bmsileirL
Não resta dúvida de que as nossas universidades sio impor- defendendo ''uma autonomia que não se limite aos aspeclOs acadeimicos. em teimos de bõerdade e de possibilidades de criar e critib.Dtes agentes ttansformadores da sociedade, pois sio respooáveis
pela ''formação de ==<>o bulllllllOS aos niveis de graduoçio e de ca; que lcwe em conta uma competição sadia e a elevação da quapós-gmdua.ção". peJa "gemçio de novos conbecimeo.tos" c por lidade" do que as universidades produzem; autonomia essa que
laiiibán ''permita Dilo só gerir oomo gorar = s , apJicando.os
emsiderável pucela de toda a pesquisa realizada no País.
criteriosa e responsavelmente, com flexibilidade. na construção e
Como~ coordenador das ações dos diversos estahelecimeotos de Ensino Superior,- desde o início -da d6cada de so; o I'CCOm1IUção da realidade univenitária" em JlOSSO País.
CRUB vem-se tomando crescentemente autôaomo em suãs ~
Quauto l avaliaçio. ele considera ser indispensável que se
es com o fJClda central. tomando posição mlativãinente à autotlo- tome a iniciativa dC medir o desempenho das. universidades e seus
24-3-95 SEXTA-FEIRA
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resultados, "utilizando podroes que respoudam às distintas realida- .. leims, qoc tem por objetivo maior valorizar a credibilidade:·, a resdes, com. nfveis aceitáveis de confuabilidade, compambilidadc e peitabilidade e a meritocracia, visando cootribuir pua o fortalecirespeitabilidade" de modo a romar b:'anspalm.tes 1 sociedade os te- mento de ''Universidades de qualidade. plumis. afticias e independentes que, integradas ã Sociedade cano agentes tmDsfcmnasult>dos obtidos pela COIDill1idade aca<l.!micL
Nlo bá dúvida de que uma tarefa difícil e de muita respon- dorcs, promovam o seu desenvolvimeoto cientffico, tecnol6gic:o.
sabilidade aguarda o novo Presidente do CRUB. neste momento artístico c culbmll".
em que os desaflOS e as exigCocias da sociedade brasileira tanto se
Na vmiade as Universidades brnsileiras já o vêm fazendo
ampliar.lm. Por esta razão1 gostaria de desejar pleno êxito Aredmde: fomsa significativa, na formação de mcuiSOS humanos aos níiDiciada gestlo do Reitor Efrem de Aguiar Mara.nhio.
veis de graduaçio e de pós-gmduação, na geração de novos CO!lbeSenhot Presidente, Senhoras e Seliliores SenadoJ:es. ao COJl-o cimentos, sabido que delas provém a eoosiderivel maior pme da
cluir meu pronnnr:iamrmto. solic:ito que miobas palavras fiquem pesquisa realizada no Brasil. e nas atividades de extensão dos Cm10gisttadas nos Anais do SeDado Fedetal. junlamcnte com o tcxro lOS do labor acad&nico à Sociedade.
do discunode posse do novo Presidellle do CRUB.
Trata-se pois de identificar como pode o CRUB CODtribuir
GoQ.aôa, fmalmente, de parabenizar todos os membroo do para a c:onsolidaçio, aprofundamenro e ampliação desse papel
Conselho de Reitores das Univcrsidades Bmsileiras pelo acerto da Neste sentido, o Plano de Tillbalbo enumerou ações. porém. mais
escolha daquele que passou a ter a hoorosa missio de ~taro importanle$ c a estas ·subjacentes, cJeline~mentos ordea.adott:s da
CRUB, ex~ seu pensamento, as suas tcivindicações Tenho a nossa geSlio, que hoje entendo transfoanados: em compromissos:.
certeza de que Éfrem de Aguiar Malanhão saberá empunhar as
O COlllfilOIIÜSSO primeiro e mais imediato é com a. participabanclciDs que a causa da Educação Superior impõe nesse momen- ção c:ooSttutiva na fortnu!ação da potitica educacional do país,
to de refounas profuodas da sociedade e do govemo pam que o buscando se~ o melbOI' ~lacionameoto COill o Minisrhio da
Brnsil possa, nesses anos que prcccdem a vitada do século, romper Educaçio, a.fan de datm.os a nossa colaboração uesre momento de
rmaimeute as amatraS que ainda o impedem de ocupar o lugar de transf'""""'iões amplas e profundas por que passa a Sociedade bradestaque que memce no <::ODCCI10 das Nações.
silcim, à qual as Universidades devem estar adequadas para meEm o que tiDha a dizer, Sr. Presidente.
Diar servi-la.
E como exigência desse "melbor servi-la", compromisso
DISCURSO PROFERIDO PELO RET/"OR PROF. com qualidade de vida da pop~laçio, c:olliCierizado pela dimenÉFREM DE AGUIAR MARANHÃO. PRESIDENTE DO são humana que a sociedade requer das ãtividades das Un:ivCISidaCRUB, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE 'IXANS. des; coocr:etameDf.c no quadro a.tual, destacando-se as dou condiMISSÃO DO CARGO.
ções bisicu dessa qualidade, as Universidades hão de manter-se
É com gnm.de satisfação e não :menor sentimento de respoil- em sintoma com os programas educativos coDlllllÍtários e o xcordesabilidade que assuDlQ a. Presidéocia do Ccnselho de Reilores das oamento do Sistema de Saúde.
ComproiÍllsso com a promoção da cidadania. identiflCaDdo-'
Universidades B:msileims.
Satisfação por ter tido o privilégio e a homa de ser escolhi- se, indubitavelmente, a educação como o principal camiDbo por
do dcnne os meus pares. lodos. emendo. met=dotos de iBual dis- OJ:ldd chega a coosciência Ciitica dos cfueitos e deveres das pessoas. e p:ntanto o instrumento tnais eficaz pma a cOnquista c o
tinçao e aos quais agrodoço pelo gesiO de coofllUlÇil.
Fomwnos um coojmto de segmeotos.- univetsidades fede- - exerclcio pleno da cic:iadaDia.
Compromisso com as mudanças sociais. um vez que a edu. tais, estadüais e municipais, particulaRs e connmjtári•s- distintos
mas !'malgamados pela missão maior de sctYir à Educaçio Supe- cação é absolutamente indispensável pua ampliM o hocizoole de
rior E para mim. causa de particular satisfação que rodos eles se te- opor1Unidade dos cidadãos, capocltaJK!o.os, em especial, a conhecer e ttmsfon:nar o processo produtivo, de modo a aumentar o seu
nham unido na-escolha do meu DOJDC.
Entmdo que essa nmnjmjdade leDba sido mcXivada. por um nivele qualidade de~. e conscqt1entemente ã supemçio das delado pelo trabalho em COIWDJ. com os demais R>:itcres, ji =liza- sigualdades sociais.
~misso ·com o desenvolvimento. ~ vemos a
do enquanto membro do Diretório Exea1tivo do CRUB, ccmo
Vice-Presideute da ANDIFES ou como iDlcgrmtc de comissões Uoivcmdade como o seu mais exPtcs5ívó pólo cataJisaclor. capaz
temáticas de um e de ou tia. Mas tamb&n. pol' outro lado. pelo rea- de aproveitar com eficiência e qualidade. as potencialidades que
limdo à fronte da Universidade Fedctal de Pemamhuco, de igual oferecem a ciência e a tecnologia. Assim o faz. como fonna.dora
modo um tc1ba.lho participativo, com ó assessonmento de: uma de IeCUISOS humanos qualificados e como produtora de coohcciafiDada equipe c a colaboração de toda a coon•nidade acadêmica, memo. através de suas pesquisas, esseociais ao nosso desenvolvidas quais sempre me ~i apenas um maestro; e fmalmc:nte. meoto ciemífico e tecnológico. Só através desse passaporte dar-senesse tra.balho, peJa experi&cia salutar de iDlegmçio· da UnivCISi- i o gt3Dde salto qualitativo sócio-ecouômico almejado pro rodos
os brasileiroS.
dade com a Sociedade.
É inegável Que temos diante de nós um grande desafw. Aí
Na medida em que essa motivação se traduz em expoctativa, maior a xesponsabilidade que sinto ao ~ este muaus de estão os reclamos das novas gerações. a exigilem ·um iedefmição
dos rumos das políticas educacionais em gen1 e, cm espocial. do
tt:presentar o CRUB, expressar o seu pensameuto, as mas reivindicações. empmbando as bandeiras que a causa da Educação Supe- ensino superior, com visi.!S à necessidade de mudanças e à consria nos impõe e coouibuindo eficazmente para o avauço desta uução de novos teiDp)S. As universidades cabe, não se manterem
apenas atentas e teeeptivas a essas exigêoc:ias.. mas as:sumirem a
causa.
Apmentei. enqualllo candidaro à presidência do CRUB, respousabilidade de agentes fODDU!ad<ns e opemckns desse proum Plano de Trabalho que. submetido à discussão e posterior jul- cesso.
gamento dos meus colegas Reitores., teeebeu-lhes o apoio auavés
Daí a importância de enfil:otamenlo firme e taeionâl de
da expR:SSiva votação com que me distiniuir.un. Busquei nele duas propostas significativas. essenciais e inadiáveis autonomia e
consubstanciar o que.considero prioritário para a gestão dC uma avaliação. Defendemos uma autonomia que não se limite aos asEntidade, como o Conselho de Reitores das Universidades Brasi- pectos acadêmicos. em termos de liberdade e possibilidades de
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criar e criticar; que leve em cõD.la uma competição sadiã e a eleVa•.
çio da qualidade do que produzinnos; e que também pc:mrila não

só gerir como gerar recursos. aplicando-os criteriosa e responsavelmente, com flexibilidade. na construção e :reconstrução da realidade universitiria.
Mas se 6 i:mprescindi'vel assuminnos a. rcspoosa.bilida.de
pelo gemnciamento dos recursos necessários ao pleno desempenho
das atribuições das Univexsidades, é sem dúvida indispe.usável que
tomemos a Uiiciativa de medir esse desempenho e seus ~sultados,
utilizando padriles que respondam ás distintas realidades, com Diveis aceiláveis de confiabilidade, comparabilidade e respeitabilidade. E que não s6 os usemos pua instrumentar-nos na incessanle
perseguição da melhoria da qualidade, mas que também os: submetamos,
á Sociedade, prestaudo-Ihes coll!as do que
dela ~hemos e do que ela, de o6s. por direito. espem.
Senhoras e Senhores
Presidir uma Entidade de euvergadura e da respoosabilidade

transParentes.

do CRUB DlilCI. foi uma fácil tarefa e muito menos o será agem,
quando o número de desafiOS e de exigências se multiplicamm e
estio il espera de uma resposta imediata e eficiente que oont:SpOll•
da aos legítimos anseios da sociedade btasileim. Muito bem o sabem os meus antccessores. e de modo especial dirijo-me aos Rei-

tores José Carlos Almeida da Silva e Hésio de Albuquerque Cordeiro, que clesc:mpenparam com zelo e ccmpelêucia tarefas de Ião
grande magnitude. a quem a~mprimeoto e ~ as provas de
amiZide pessoal e coofiança.
Não tenho a pieSUD.Ção de queter milizasse trabalho sozinho. Para tal contarei com a colaboração expeiiente e amiga -do
Magnífico ReitOr da UNICAMP. José Martins f11ho, Vico..Presidentc: deste Conselho, bem como dos membros do Conselho Deliberativo e do COipo Administrativo. Sobretudo conto com todos
aqueles que illlegrnm ésse Colegiada na cOndição de Reitores_.
· Para. além do âmbito do CRUB. encontro essa solenidade.
nesle recinto. -indicação do apoio e colaboxação ainda mais amplos
com que poderei contar.
Neste sentido, destaco e agradeço a pn;sença dos reptesc:ntantes do Poder executivo como:: Senador Jocl de Hol.aoda.,. xepresentando Ó Exm..tt Sr. Dr. Marco Maciel. Vice-Presidente da República. que assim inclusive n:força a presteza com que foi atendi·
da millba solicitação de audiência com o presiden"' <la República,
já agendada pala boje; às IS bOtaS; dos Miuísttcs de Estado da
Educaçilo, Dr. Paulo Reaato Swza, da Saúde, Dr. Adib Domingos
Jaiene. do meio Ambienle e Recur.;os Hidricos. Dr. Gustavo Krause. e da Cultw:a, represeutado pela Secreraria Exerutiva desse Miuíslério, Dr.!. Maria Balaban, da Ciência ·e TecnolOgia; rqm:sentado pelo Secrelário Execuúvo desse Miuíslério, Dr. Lindolpho
C..Valho Dias, dos Presiden!es da CAPES, do CNPq e da FINEP e
dos titnlares de Secretarias e Departamenfos de vários
Neles vejo demonstrado o i:ntemssedo Góver:D.Od_oPri:SiQenteFeiJl3II.do Henrique Cardoso. em txaba.lhar conjuatamenle com a comunidade univezsitária. n:p(esentaâa por-este Conselho. - -lgualmen"' destaco e •SI"doçO a presença dos rqm:sentantes dos Poderes Legislativo e Judiciário. como os Senhores
Senadores e l>epltados e do Ministro Presidente do TCU. Dr.
Ma.roos Vuúcius Vilaç:a. e do Ministro Presidente do Tnõunal SuM
perior do Tiabalho, Dr. José A}.lric3ba da Costa e Silva, que assim
nos honram. E do mesmo modo, a dos Presidentes oo reptesentantes da Academia Brasileira de Ciências. da Fundação BiM
blioteca Nacional e de outras Associações educacionais. científicas
ou artísticas, de ~ de ClaSse e lligánizações Não Govoma-

Ministmos.

meuais.
Honra-aos ainda e solmmodo nos é grata a preSença dos
chefes de missões estxãngeiias -no Brasil: os Senhores embaixado-

res da Bolívia. Jaime Balcazar. da Colômbia, Mario Dalof:m; da
Fmnça. Jean Piem: Lafosse; do Pamguai. Dido Florentin; daTailândia. Sakst Sltisom; bem como do Sr. Sec::mirio da Embaixada
do Peru, Luís Vargas, e dos Sts. Adidos Olltunús das EmbaDtadas
-do Canadá, Etiem!e Savoii; e dos Estados Unidos, Dennis Shaw, e
do Senbcc Consul Getai do Japio no Recife N'!Chicuke Tateuama.
A experiência nos ensina que êxito 6 ~sultado de m1os que
se unem, de vontades que se COilgmgam. de intelig&lcias que :inJe..
ragem. para atingir o objctivo peaeguido.. As pmsenças q.IC acaOO
de registru- são pam mim umpoohordesse coogmçamemo e dessa
interaçio. Com ele. tenho certeza de que,. no tmbaD:ao que agora es-tamos iniciando, conlarei com o apoio decidido, nio s6 dos que
comigo faum o CRUB, mas dos Orglos aqui rep=entados. dos
Pocl=s da ?República e da Sociodade Civil, e, pam ai6m de nossas fronteiras. com o apoio pmci.oso dcc Govemo de tantos países
amigos que aqui também se
rqnsentar.
. Tellbo certeza. scleiUdo, de que lerei a ajlda de Deus para
enlregar ao meu sucessor um CRUB engmndecido, por rer realizado açõe.s efetivas e eficazes pam o desenvolvimento e aperfeiçoa:
IIlCll!o do ensino UDivcrsitiirio no Br.1sil.
MuitC> Obrigado.
O ~PRESIDENTE (Lucidio Porteila)- Concedo a palavra ao notn nobre Senador Carlos Bezc:na.

ra.emm

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mr. Prommciao seguínre disc:lm;o,)_- Sr. Presideule, s.-. e Sts. Senadores, ninguém
pode negar, em si consciêDcía,. a nocessidade de uma adminis~rn
ção pm:imooiosa dos recuncs públicos, sobretndo quando o Estado se enconua frenle ii. r=fa. ingen"' de reduzir o <Wicit público
para controlar um processo inflaciooário que se assemelha 1 hidra
de Lema, tal sua capacidade de voltar ao ataque quaudo a julgamos morta. Na consecução desse objetivo eslá mais que cJam, para
todo o mundo, a utgê,ncia de se aumentar a eficiencia ~tó
ria. por um lado, e de se cott.an:m. por outro lado, os gastos supérfluo<. Esse é, SIS. Seriadores, um juizo de =Iidade que parte de
fatos objetivos e da raciooalidade a.dm.iJ:Iisttatva. Precisamos :retimr a máquina pública do atoleiro em que a enfiamos- ao -tomá-la
excessiVamclite pesada e Onerosa.
Ali aí ninguém disco"'! Aquilo que nem sempre eslá c:Iaro,
e cujo discemimento. separa o homem experimcntacb do aprendiz.
··é quais despesas devem ser considemdas gastos supédluos. A capacidade de distingui! wstos necessários e consumo parasilúio é
apãilágio do bom- adÕliliistra.c: no outro extremo, fazerem-se
cortes sem critério e ãplicar-se um redutor igual pam rodai; os itens
de um orçameutD sio ações que COI!Siituem a marca pessOoJ do 1?1'ren.le IJesasrxwJo

Infelizmente, Sr. Presidente. é dessa maneira desastrada que
vem sendo lra1ado o Sistema Único de Saúde- SUS .nos 1lltimos
~Pelo menos é o que se podç dCpreendcr de iJPJ ofício darãdo
de quinze de março último. enviado pelo Dr. Luiz Carlos Amiba
Prielcll, Secrelário Municipal de Saúde de Rondou6polis, ao Dr.
Júlio Müller, Secrelário Estadual de Saúde de Mato Grosso. Para
que os Senhoms tenham idéia dos absutdos que vêm sendo cometidos nos mpasses das verbas do SUS, pssarei a apresentar alguns
dos dados mais importantes telatados pelo Dr. Prietcb em seu ofi-

cio.
cmco anos alr.is, o município àe -Roodooópolis coutava
com mil quatrocentas e setenta AutoriZllções- de Intemação Hospitalar - AIH por mês. Esse númi:ro, embora iDsufJclente para dar
conta de todas as cirurgiâs eletivas. era tuOOVelmentc satisfatório
para o atendimeuto ii população. A
de outubro de 1994. pc>tém. o número "de AIHs cfestinadas Aquele município caiu para mil
trezentos c cinqüenta, o que obrigou a Socnüria Municipal de
Saúde a cancelar inteiramente as cirutgias eletivas. Este mês, con-

-ir
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bldo, o número de AJHs repessedas para Roodonópolis foi reduzi·
do ainda Jlllis, dcsabaldo pua mil cento e scte:ata e cinco, o que
ca:tStitui trinta c cinco por cento abaixo dos valcrcs da s6ric hist6-rica.
Essa reduçio t ainda mais pve Cj1WKio se coosidera que a
populaçio de Roaden6polis vem =D<Io i taxa de ...., por <a>"' ao mo. O !""~>lema t que o critáio do MiDisl&io da Sulde, que
<Xli1Sideza SOIII01lte o dado qumtilllivo demogrti"JeO insW>tlooo,
acaba por igualar Roadon6polis a ootm cidades, de popllaçio
eq~ivalonte mas <m dceliDio. !'o< outro lado, sabe-se que. em atgu.
mu dcasu cidades, [ocaHndn nu regiões Sul e Sudesle, oo fDdi..
c:e& de utolinçJo do SUS pela popdaçio pouco nltpP'CUm 01
ciD<plCIIIa por oCIIIo, ao posso que. em Roodea6polis. esse~Ddi<:e
ultrapassa os noventa per cento. Fatos c:omo esses, Sr. Pmsideme,
nio deveriam ser igooados'por aqJe[ea que del&n o poda de decidÍr a diJttibuiçio dos """"""" da saúde p!büca. Jsua1ar lllllDÍC!·
pioa de n:alidadeo tio dispare~ 6 açio de uma Íllsto.Wez admiDisll>liva sem par. um verdadeiro erimo OODila a pop~laçio po1xi de
um EsUido que com gt1ll>de esforço, ~ u dificuldades m·
postas por sou menc< pu de desenvolvimeniO, vem ~
com rapidez.
Mas a :igDcdDcia dos que executam um corte reco nu verbas do sus Dio .. !imila 1 simples identilieaçio das difereDÇU de
demmda doo vmm ZllliiiÍápÍOS do Pais. o ca1e reiO tnl& igual·
mente muniápios que usaram seus recursos de mmeiru JIIlito diferettes. Aqueles que fonm pmlulirios ou que a vetba
p!blica pelo ralo da ccmupçio estio sendo vistos pelo MiDisl&io
da Suldc como indisiÍDjpliVeis daqleles que apliciDm diligentemenle os ftiCUI'SOII. que 1ec::cba:am em mos pusados na melbori&
das ooodições de arendímeDIO m6dico. deatirio e hoopilalar i po-

JlUlaçio.
Isso 6 exa.tameie o que se dá oo caso de Rondoaópolis.· Sr.
l'resideJlle. AeredilaJido D& proposta COIIStituciooal e DO Móvim<n·
10 de Refama Sanitária Biasilei!a. a Seaelaria de Sulde daquele
IIIIIIÜápío mato-grossense inVesôu em sua- cap~cid•cle imtalada..
alçando-a i cifra de eeo.to e viDte mil atendimeTtos mcusais. e reduzm a IIIOllllidado iDfmtil de ciDqileD1a por mil para dezesseis
por mil. falO"'" tomou Roodonópolis o JDQdelo para o Prognma
de AgC111cs Cormm"irins de Sulde- PACS do [XÓpiÍO Minisltrio
da Sulde. Alán dcasu modidu direiiS, a Seaelaria de Suldc de
Roodon6polis criou "!""""ceiCIIIe Celllml de Vagas, para oontroJar com eflciSocia. as Anis. e investiu na iD:stitniçin de um Coosolbo Municipal de Sulde delliC<Diico e Esses dados denmiWD. Sr.~. Selll<lcrco, a que poiiiD a ad·
ministtaçio DI1IIÍ<Íplll de RQOKloo6polis tem levado I sáÍO IS propostaS de descentralizaçi e democratizaçio do processo de doeisi<> qmto ii desti••çiodas"votbu ~de sdOl'CS cano
o da Sulde. RODdoo6polis foi um doo llllllliclpios b!Uilciros que
mais avançam:n na. ICIIizaçio de uma vetdadeira tefoana sanilária, item de gmnde ~ "" agenda de reduç!o da injlllliça ..,.
cial neste Pais.
Qle )rimio rocebeu Rondoo6polis pela llDaÇio Doravel dC
sua So=taria de Sulde? foi antes c:astigada. jllgada pelo Mmislério da Sulde oomo identificável aos municlpios que se cspocializa.
r.un em fmudar o Erário com intemamerrtos falsos. telat6rios de
cesuiaDa malizadas cm pacientes do sexo masa1liDo, etc. Pi<x' ~
que essa pwúçio injJstificAvcl, altm de illcicfir sobre os boos ad·
lllÍDÍSttada<s daquela cidade, que sentem agora o desestimulo e a
vctgODha de serem honestos. pan citar uma fme clássica de Rui
Barbosa. iocide mais agudamente sobR: o povo mais carente da
área de in!lllêtcia do DlllilÍC!piO.
Sim, Sr. Presidente. A qualidade da rede de atendimen10
mtdioo, delllário e hÕSpilalar de Roodooópolis tomou o municlpio
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um centro de excelêocia que atrai a demanda por cuidado m6dico
de uma regiio que abnJJge todo o SUl de MaiO Grosao, palie do
Norte do MaiO Grosao do Sul e palie do Oeste do Estado de GoW.
Sio quaren1a c nove Postos de Suldo, oiro Cenlros de Sulde, qua·
Iro CCIIIroa Odmtológi<:a; Regiooais. uma PolicllDic:a aberta vime
e quatro hontS por dia. um Amhulatóóo de Espoci•li"ade e Centro
de Apoio DiagDóolico, um Pmnto-Socoao aborto dia o DOÍie. nove
Hospitais e um Hocpital Regicml em coastroçio. Alán ctisao, a
Secretaria de Sulde de R"""""4>otil comep, com sou - ma do saúde escolu.levlt'"o atendimento direto preventivo a toda
a rede de ....mo p!blico UIIIDicipol e esta<Ual do Muuicfpio, llcn·
dc:Ddo vinte e ciDoo mil estudantes
·
Sr. - : u m a administtaçio
1111101,_..
soo Dfo pode ficar sem roooohooimCIIIa Nio se pode pemlitir que
um lnholho IISIÍDl seja destroçado por uma pol!lica equivocada do
Minisltrio da Sulde, apam>tellli!DIC intereuldo apa em dcsJDm.
telar O& raullados ottidol com a c:limriz anterior, que primiava a
desocnlnliDçlo das decisões. I'o< bJdo isso. COIISidem jusiiS U
reivjryficoçl'e< do lk ~. Secro<mo de Suldc de Roadoaépolis, que pode a !OCOOSidençio de sua cx:<a de A!Hs. Segundo o
mesmo Dr•.Prietcb. iC a atual poKtic:a persistir, Dio baveli auta:izaçõco suficientes soqu..- para as urg&Cias. obrigaDdo a pop~laçio

"'"logrou

daquela vasta ARa a cobrir os custos de seus tmtamc.ntos com seus
pomlS

rec:uaos.

Tmta-se de uma violência, Se:chcxes SenacicRs. Uma grande injlstiça. felizm=te temos a cateza de podenoos C<liiUr oom a
c:ompreezlSio do Ministro JateDc, um verdadeiro coohocedo< dos
problemas IIICÍoUIÍS DO campo da Suldc e U1D batalhado< da CIUSI
p!büca. Sabemos que o Dr. J...,., Dio pcuoitid que a ida& do
SUS seja uquivada ju.sta,...,te quaudo e onde ela •JRSC~lfa seus
melh...s dividendos.
Ela o que eu tinha a di=, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio l'ol~Ailla)- Ca>::edo a palavJúo nobre SenadorTootonio Vilela F!lho.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB-AL. ProllUDCÍI. o seguinte discmso.)- Sr. Presidente. Srls e Sn:. Senadores. a ãJ!Jm& JJaCiooal abre hoje, em Alagou as feotividades comemorativas dos 300 anos de Zumbi doo Palmares. As ~
es do tric=tenirio do Zumbi sio mais um """""""' de reflexio
que bOJa de celebrar. A banden de Zumbi. oom a luta que encar·
nou pala h"bertaçio @
perm._., infelizmente esgi1Çida e
rota. mas nem per isso menos atual no cotidi.ulo da vida bnsi1cira.
Já nio letDOS.bojc. ccmo mtio. a odieata cscmvatu.ra das
sen22las. mas nem por isso diminuiu a ópressio do negro. talvez
meno1 por- razões u.c:Ws e mais por motiv~ fiiC.t'WIAmjçoo; que, ao
fundo, tem pon!Os dolorosamente c:oDilDS. E maior o JJ1!mero de
analfabdos entre os negros "'e entre os - - Maior o número
de desempregados eutre os ""gros "'e 0111re os bnnoos. IDIÍOJ<S

,.gro.

os índices de pobreza cmm os negros que entre os toncos. As
semalas modemas se esoondem D&S favelas das gmodes cidades:
j! Dio sio oonl!guas ás casas gmodes doo eogeuhos. mas prosperam aos baJ:racos de periferias. Como símbolos ClUelm.ente atualizados da mais odienta SCJVidio. E=avi!JJJ'I. hoje, é desemprego
oo sube-. é faha de casa, falta de comida. falta de salário,
falta de garautias tmbalhistas a uma populaçio que. muitas vezes.
tem amo lÍ:Dica h'betda.de a faculdade de tilOim' aos poucos de
inaniçio e mistria.
Muito j! se avançou oa legislaçio, por exemplo. pam por

fun a ciescriminaçio contm o negro. A Lei Afonso Arinos, as conquistas coDStituci.onais coo.tra o preconceito são avanço indesmentíveL Mas infelizmente é também indesmentivel o precooceito de
cor, sobretudo porque ele está associado a outro ti'JX) de pteeenceito talvez mais arraigado. que é o preconceito

t

,t~Tnico.
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IIleDte.. dolorosameme os negros são a face mais visivd do aparthcid econômico que se estabelece DO Bmsil.
FreqOenr.ememe nem se saberi. CJ1lDdo o negro 6 discrimimdo poo:JUe 6 pn!IO CU poo:jUC 6 poilre, CU ~ O J'CliR 6 <fesmpeúdo poo:JUe 6 JlCliR cu poo:jUC 6 110gro, de tal foaoa m:lamjmros
os dois pm >, .. citas., ign•Jmente iDiqu01, i8'"lmente odiealoL
Estamos ennnninb•ndo 10 Ministro da Colbml.
indicaçio para que o Mloist6rio se inlegre a fesla do Zumbi. que 6 .....,.
de Alagou do que do Brasil, e 6 meoos do movimento nesro que
de toda a naçio, pois afioa16 JlCliR a mça e a eulnmo aegm que,._
pousa pme expressiva de nosa alma e de DOSSI DllCinnalitftcJe.
Qlem sabe, iDiegmdo à fesra, o Milli3úri:> da <hlma possa levar o
Govemo a c:mpmbar, hoje. a baudeia de Zumbi e p1031ar o que suia
a mais <kmcbm e (X!'lCjidenfe bornemgem .10 Jfdcr e herói negro: enll"jo!<-SO mma lula de fli<O decidida pela po::moçio social, pelo nsgote
da divida social, e pela melhcxia doo iDclicadcas sociais, de tal fama
que se pemritisy. 10 oegm nio ape:aas OQpliJar-le "" sua ccr e de ma
mça,. de seu SIUJ8UC e do sua alkma. ma IObft!:ludo cçulm~se de :sua

uma

ca>diçio ........ica e soc:ial, e de sua piem cidadmia.
Era o que tinba a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portdla) - Nada mais liaveado a tratar. a~ vai encetrar a scs:slo. dcsigamdo para
sessio onfuW:ia de amanhi. se:guinte

. ORDEMDODIA
ltemúulc:o
REQUERlMEN1U N" 118, DE 1995

VOiaçio em tumo linico. do Roquttimento ri' !IS, de 1995,
do Sawlor Coutinho JOQ!e. solicilaOdo, DOS tem1oo do an. 50 da
Constituiçio FedeD!, seja convocado o Exm" Sr. Ministro do Planejamelllo, Dr. José Sémo, para prestar infoanações ao PlaWio do
Senado som o Orçamento da Uuiio.
O SR. PRESIDENTE (Luqdio Portella)- &tá enceaada a
sessio.

(Levanla...sea Slt&JiiOàs 18h04min.)
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Estamos acostumados, ao longo dos últiiÕos anos, a ouvir o
refrão peunanente de que primeiro era preciso fazer o País crescer,
totn!-Jo desenvolvido, dando prioridade permaneote às questões
econôm.icas, e depois, no bojo desse cxcscimento ccon6mico. viria
a melhoria das coodições sociais 00 nosso povo, em saúde. educação, babitoçio. saDealllento, gernção do empregos otc.
No emanto, ao loogo desses aDOS, as disparidades sociais
agravarun-se. Mlitm dos nossos indicac:!orcs apresentam mímeros
que. realmente. DOS enàlem de veqonha.. Agora mesmo, o documemo aJRSCIIIadq pelo Governo bmsileiro na conf~ de C:Ú·

pula som a pob=a oo DIIJDdo, realizada na Dinamarea. mosb'a
dados realmente alumantes. O Bmsil 6 um país de trinta e nove
milhões de pobres. de pessoas que estio abaixo da linha da polnza. o que sigDific:a que 115m uma renda inferior a sessenta d6es
per copito mensal. isso pml nio falar DOS inllicadolos de mortalidade
infaDtiL de analfabetismo, de domjc;o1jos sem .msa.,.;,.,ro de água
Iegular,de ....-.de ...,..,elllo búico. do desemj:ooso.
Assim sendo, o Governo do Presidente Femando Henrique
Cardoso ICSOiveu enmntar a questão da fome e da pobreza• .ao
mesmo tempo em que busca. insttuJDCittos novos para promover o
desenvolviluento e o ~to do Pafs.
Por isso, e baseado na experiência da Ação pela Cidadania.
que foi uma experiencia "exitosa", que mobilizou a sociedade civiL ·que mobilizou o Govemo para oferecer alimentos e outros imI!Umelltos de polilicas sociais à nossa populaçio mais carente, 6
que o Govemo vem instituir o Programa chamado ComuDidade
SolicHria, pogmma esse que traz alguns aspectos novos na manei-

ra de( enfrentar o problema da pobitta e àa fome em nosso País.
·
Todos nós que temos alguma experiencia polltica e administzativa no Executivo sabemos que muitas dos progmmas soc:iaillt
do saúde, de educação, do apoio 1s populações ca!enld fiacassaram por VW. mzões. Enlle esses, podemos citar a dispmio elas

alividades, a pu!verizaçio, a frasmentação desses esforços. lr.IZetl·
do &:spemícios, fazendo com que os mcuiSOS nJo fossem aplicados da melhor fomJa e llio dessem os =ukados espellldos.
De .tal l11IUleim que a descootdenaçio, dentro do po5prio
C entre dif~ntes niveis de Govemo - entre a Uniio, os
Estados e os Mnniclpios -.e a desaxti<:ulaçio da sociedade como

Govezno

um todo. esses programas obtiveram resultados, efeitos muito li~
milados e mnito aquém daquilo que era do ae espetar em limçio
NA JfNTERIOR.
do volume de~ investidos.
O Programa Cotrnmidade Solidma. cujo conselho 6 constiO SR. LÚCio· ALCÂNTARA (PSDB-CE. Prommcia o
seguinte discurso. Sem tevisio do oado<.)- Sr. Plaidente. S,., e wido por Ministros àe Estado e representantes da sociedade civil.
S.S. Senadores, o Govemo do Plaidente Femando Hemique Car- sendo Pl"SÍdido pela primeim-<lama, Professaa Ruth Outlooo, seu
deoo definiu alguns dos giilDIIeo m.m:os que devem bolizar a sua primeiro objetivo visa • integraçio elas diferentes açõCs que ·ocoraçio acltuinislmiva ao lonso dos plÓXÍIDOO quatto anoa. Evidenf&. rem nas pastas ministeriais. Essa integmção fati com que esses~
mette, para atmsir llgumu clessas meta.t, laDo no plano eccubmi- amos: possam =der ma.is e com que os dcspcrdicios sejam IDellCeS.,.
co quanto no plano das politicas sociais, exisle a necessidade de se implicando. assim. que os n:sultados sejam pnncializacloc;
AJém do m.ais. está pmvista para a execução do progmma a
ak:ançamn algumás oondições p<tvias, como o f-!ecimento da
articulaçio com os estados. municípios e- com a sooicdade civil e.
~ das instiluições dcmoc:rMicas. a coaquista e a Dllmltençio da estabilidade ecCoômica, a m:uperaçio do crescimento . inclusive, com a illiciativa priVada. de manCir.t. quC um volume
susteDtado e a refomaa do Estado. Seriam objetivO$ pri<rláriàs a maior de I'OCUISOS esteja disponível e possam. aplicados do maaei=m perseguidos no Govemo do Pn:sidente Femando Henrique m cuidadosa. aprcsenrar o máximo de msultados positivos.
Outlooo. A partir disso 6 qne se poderi. buscar a c0oquisla dessas
Temos os seguÍIUCS progm.mas entm os que compõem o da
metas,quemclamam a atcnçiodoGovemoe.que exigem de todos Comnnidpde Solidária: Programa de Combate à Desnutrição IDnós posiçiles muiloclams no sentido do~ as condi- fanlil. Programa Nacional de Alimeotaçio Escolar, Programa de
ções polticas para que esseo objotivoa sejam alcançados.
AJinrnraçto do Tmbalbador. Programa de Distribuiçio Emcrgen.Nós todos sabemos que, apesar <~=os objdivoo priolitirios, Cial de Alimentos. Programa do Melhoria elas Condiçlles de Mxaapesar do empenho que o Govemo rem em obter instrutoemos no- dia. Programa de Assentamento de Trabolbado= Rurais, Pn:gmvos no plano iDstitucioual, no plano da tefama da Constituiçio e ma de Apoio 1s Micro e Pequenas Emptesas e de FcxmaçiÓ Prode uma. série de novas leis que venham modnnizU' os nossos .iDS- fissional. Programa de Atendimelllo i Criança e ao Adolesceme e
Il1mlelltos legais. nio. se pode descuidar do se implemelllar polfti.
Programa de Educação Infantil.
cas muilo bem def'm.idas. eficientes c ef"JCaZeS oo plano sociaL
Esses nove programas estão dentro elas ações do Comunida-
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de Solidãria no pteSSUposto de que cada écyjiÓ. que mi cxeeuli-los
dever{ estar m.tiallado DO senlido de colher resultados mais Itpidos c açi5es mais cficienlcs.
A sost1o de programas sociais ainda hoje se eoosti!lli llDlll
gi>IIdc desafio- SOO açi5es cspoáficas que ""~""""" dctermiDados
attibu_tas de seus gcst=s pua que produ2am ""rcsuhados cspeudos.. E uma questio de legitimidade da apücaçio dos mamas na
úe& social, pois, at6 pouco tempo, estava omito em. voga a id6ia
de que, cuidmdo--se apems da economia.. cs IeSUltados sociais viriam pcx ~- Hoje, estamos vendo que hi DOCCSSidade
p11:JD•ntc de "' a1idar ao mesmo tempo das duas coisas. sob JlCI1Il
dcnes indicadores sociais. que ainda hoje nos enchem de vergoDha. ~ a ·se apvar e as clisplridades c desigu&ldadcs
eatre regiões e eolJ:C pcssocs cxmtinuarc:m aumeo.tmdo.

Nutriçio) e do Ministério da Satíde, aoo passado, consumiu 49 milhões de mú.s pam um atendjmento de 470 mil beneficiários. os
grupos mais vulnerbeis da popU.açia: crianças e gestantes. Para
1995, estio asoegumdos 110 Orçamm>to Gemi da UDiio 170 milhões de...;._ Como esse programa é prioriWio pua o Govemo, tais
mcursos- inclusive nos COite$ que ji ocorm:am no ~to em
vigor- Dia sedo cortados pelo Govemo. uma vez, cano ji disse.
coostilui prioridade DA açio govC1I111D1CDI&l o CDfi:cUamenlo da
gtave qucstio da f<>t~~t e da pobte2a.
PaJ:a eoocluir, Sr.- P=idente, St's e SJ:S. So!ladom<, quero
dcstarar aqui a J'l'L'OCUP&Çio do Govemo FC!"DAIIdo Heorique em
~uma questio tio gra.ve e importm~ como' a. da fome e
• da poJ>..za, baseando, em primeiro lugar, articular todos os esforços que o Governo Federal, oo ....00. e os tmmicfpios, inclusive com as suas coot:npartidas, podedo fazer no sentido de se obter

ria é justamente buscar a intepçio de açQes. cvita!ldo dcspcrdlcios CDlrC 6<gios do Govemo Fcdenú e também D& ptÓpri& COIII!lnidade, nos lll11Dicípios e nos estados.
A segunda cuac:teástica do Programa, cpc vale .1. JlCI1Il ressalt.u, ~ a necessidade de se defmir c:larameule ODeie esses reamos
sedo aplicados. Uma das pndcs dif1alldadcs que tCIIlO!l visto ao
lougo do tempo na administnçio dos programas sociais é a pulve-

os ntclhorcs ...Wtados com a aplicação desses roamos.

. o primeiro compromisso do Progruaa Commidade Solidi-

É claro que conferi!ldo, como confere, graDde prioridade a
esses pog:ramas. a essas aç:ões, o Govemo, inclusive. esti aumentando os maJI30S dispooivcis para serem aplicados nessa. oova forma de aruaçio integrada demro do p<6prio Governo Fed=l com
os outros niveis de govemo e cem a pr6pia c:::cmnJDidade, que
deve. como iit certameo.te participar attavés da sua adesão desse

rizaçio, a atomizaçio dos IOCUISOS, de tai!IWICÍI'a que fica complieado avaliar a efici&:J.cia. os lCSUltados dos progmnas. O Comuni- progDlll14quetemasua1DlllàJainiciada.
dade Solidiria vai atuar exatameute naquele$ tmmiápios, naquelas
Isso na comprec:usio bem. clara de que todos os progrunas
regiões DlCiropOiitaD&s que sio apontadas. tanto pelas pesquisas do de ajlsto ecotl&ric:o sio ÍlllpOttmiOS e todas as açi5es qtl" estilo
IPEA. cpc clahorou o chamado ''Mapa da F<>t~~t'~ 00100 também sendo desenvolvidas, recém iDiciadas 110 plano da oconomia, das
pelas pesquisas do IBGE. DA Pesquisa Naciooal de Am:>str& Domi- refmmas institucionais. das modiíu:ações na Constituição. são de
ciliar, ODdc estio os chamados ''bolsõcs de pob=a", ODdc hi gcmde i:mportânc:i&. mas nio se pode deixar de. simuJraneameote.
pndcs~depob=L
atacar os problemas sociais. iDclusivc com o desenvolvímcnco de
POtt.amo. o Cop-«mKipdc Solidúia ted uma atuação seleti- potiticos públicas que JÍOSS&Il1 respood..- de fcmna in>ediata 6 cava, c:oofcrlndo prioridade àquelas aglomcmçl5es uri>aDas ou .l.que- ~ e 4s n.c:essidades de nossas populações marginalizadaslaspopulaç&s que aplOSCillarCm o& piores indicadores, em l!:lação
Esti <XllllplOVado qtl" todos oo progruaas de ajuste da 000110à polmza c 4 fome. Estas açi5es eotio agmpodas cm quatro """"'
priorithias: a aUmentação e a nutriçio; o desenvolvimento tural; a mia cpe sio levados a efeio sem cpe s e . - para o problema social
defesa de Wreiloo c a prom>çio social; a gemçio de cmpt<go c 1II1ÜogQID. pcxque estuooo diante de popt!ações int.ch>s que pncirenda;. e a; serviços U!banos. :inclui:Ddo-se aqui recu1'SOS pam em- sam d.ssc tipo de açiio po<pmte do Govemo, cpe nio sio 8P""'S núpdstimcs do Fimdo de Ga1llmia pcx Tempo de Serviço. Prevê-se meros. esratfsticâs e não pxJcm depender, única e aclusivameil1e. de
que, ncst.c ano, sejam aplicados 2 bilhões c 624 milhões de I<ais políticas !Jl""dárias e .........pniçu fEias e inflexíveis.
oos diferentes-programas cpc integram o Commidade Solidiria.
Hl.. portanto, que se entender que esse progmoa Dio vem
pua substituir açi5es que jt sio desenvolvidas pcloo diferentes Millistirios e P"los diferentes 6<gios do Govemo, mas, sim, pua buscar uma baunonia C'll.tte esses progmmas e uma iotcgraçio que
faça eom que os resultados wenm colhidos sejam os mais nipidos
c eíiCimtes.
_
Isso Dio quer dizer ~c nio haja apartes novos de~pua a exeaJçio desse progruaa, pcxexemplo, cm relação ao sislema emergeucial de distrit:uiçio de alimeutos, que visa resolver situa.ções agudas de escassez de aUmentos, de baixos incl:icadoccs de
mttrição das populações e que teve inicio 110 Catselho de Segur.mça Alimeotar no Govcmo passado e na chamada Ação da C"tdadania contia a Misma c pela VIda.
Essas metas em 1994 sigttificaram distribuiçio de 200 mü
toneladas de alimentos OOtmdas de estoques púbi= do Govemo.
PaJ:a 1995, prevê-se o au111011to de 100%: sedo 400 mü toneladas
de alimentos dos estoques público do Governo ......... distribuidas pua essas populações que têm gmDdc ~Dcia alimentar. Em

"'laçio ao 1'rogr1lma Nacional de Nimentaçio &colar, fornm gastos no ano passado 413 milhões de reais e este ano devetio ser
aplicados ao ~to Gemi de Ulliio 750 milhões de reais.
O Progmma ~ Combate à Desmltrição Infatllil; ''Leite é
Sallde", a cargo do INAN (!Dstimto Nacio!lal de AlimenlBção c

A novidade DQ. caso do Programa Cormmidade Solidária é
justamente o fato de, ao conttário de outros paiscs cpc dcsenvolvcmm programas vertiCalizados, oode a coocepçio das politicas públicas na área social puti.lm de um organismo c:eDialimdo e eram
exerutadas sem a participaçio das cxnumidades, sem os níveis de
govemo mais próximos da popl}açilo. se ter a oportunidade de
atender, de maoeim
~ta: is cu€ocias dcssa_s popul~s .e
"'spooder. de fOOD& DWS imedWa._ àquelas IICO"SSidades, inclustve com um menor msto e desperdfctO.

nW:'

Muitos desses progmmas falharam. como ~ o caso, in.clusi·
ve, do México, em cpe o Propma So1idariodade nio atingõl os seus
objetivos. paque foi coooebido de uma IDJDeim. <TTJtralfmda dcsaJti..
culada das COURmidades, dos níveis de govemo que estio mais próxi~
m das populações c, portanto, ,...,nda!ldo 1IIID1 gtande fi2casso.
Espero, Sr- Presidemc, qtl" realmeote o Govcroo JlCISCV=
nesse esfOIÇO- Nio é simples m.tiollara ex=ção de prog13111liS sociais.
Nio é simples astiollar esfOlÇOO do difereDt.cs ~estatais CDvolvidcs 111 exeelÇio dessas açilos. cx:mo também Dilo é muito simples
articular difetmcs IIÍVCÍs de govemo, cpaDdo iDclusivc se deseja,
como DO caso do Qvnmiclarie Solidária. envolver a própria Commú·
dade e as JX'Ó!lD&S pclp11ações asa= beoeftciadas P"lo progmma.
Era o que tinb.a a dizer, Sr. Piesidcnte. MuilO obrigado.
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Ata da 23a Sessão, em 22 de março de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. Teotonio Vilela Filho, Levy Dias, Antônio Carlos Valadores,
Nabor Júnior, Lucídio Portel/a e João Rocha.
Ademir Andrade- Antollio Magalhies- Antonio Valladarcs - Arlindo Porto- Artur da Távola- Benedita da Sllva- Beni
Vcras - Bcmmlo Cabml - Cados Bezena - Cados Patrocínio Casitdo Ma!daner- Coutinho JOige- Cuaha Lima - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduaido Suplicy - Elcio Alvaxes - Emilia
Fernandes - Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidiio
Amin - Femando 'Bezena - Flaviano Melo- Francelino P=imFn:ilas Neto- Gemido Melo- G=on Csmata- Güberto Miranda
- Gilvam Borges- Guilbenne Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iris Rezcnde - Jader Bari>aiho- Jeff=<JD PmsJoiio Fr.mça - João Rocba - Joei de Holanda -Jonas Pinheiro Jooapbat marinbo - José Agripino - José Alves - José Amlda José Binneo - José Outra - José Fogaça -Julio Campos - Junia
Marise- Laum Campos- Loomar Quintanilha- Levy Dias- Lucídio Portela - Lu cio Alcântara - Ludio Coelho- Marina SilvaMarluce Pinto- Mauro Miranda - Nabor IuniOI'- Ncy SuassunaOdacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias-- Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez Tebet - Renan Calheiros - Roberto Freire Roberto Requião- Romeu Toma- Sebastião Rocha- Sergio Macbaclo- Teotonio Vilela- Valtnir Campeio- Vilson KleinnbingWaideck Omeias.

REQUERIMENTO N" 392, DE 1!195

Senhor Pn:sidente:
_ _
Com finv!•mento DO art. 50, §
da Constituição Fedem!. e
nos lcnncs dos arts. 215, inciso L e 216 do Regimento Intcmo dr
Sem.do Federal. requeiro seja eo.ca.minbada ao Exm, Sr. Ministro
de Estado da Fazenda pedido de infonnaçio sobno a dislribuiçio e
dollções de
da União pama inigaçio, em face do art. 42
do Ato das Disposiçlles Constitucionais Transiláias, bem cano o
disposto no an. 43, § 3°, de Constiluiçio Fedem!.

r.

=

Jnstiflceção
Os inVestimentos públicos em i:cigaçio são de crucial importincia pam o Pais. em especial para a "'gião Nordeste. Isso po<que a agriçullun. itrigada, além de ostenlar gmnde capacidade de
gençio de empn:go e =da, enseja desdobramentos DO âmbito do

chamado "complexo agroindustrial" e no processo de i:adustrializaçio a moa.tallte, rontnõuindo para desoJooentrar o processo de
desenvolvimento.
Nlo obstanle a proclamada prioridade atnôufda ao segmento. é forçoso n:cochecer o ritmo lento de impianlllçio dos projetas
de itrigaçio, seja pública ou privada. no Pais, dc<xmonte. em boa
O SR. PRESIDENTE (l"cotônio Vilela Filbo)- A üs1a de medida, das vicissitudes da execuçio OlÇOIDCDiária e das insufipresença acusa o co~to de 75 SI>. Senado=. Havendo ciências no plano dos aportes de contrapartidas nacionais nos connúmero n:gimeid.ãl. declarÕ aberta a sessão.
tra!M de fmanciam:nto com bancos intemacionais.
Nesse sentido, julgamos necesdrio CODtar canas ~
Sob a Proteção de Deus. iniC:iauios nOssos trabalhos.
O Sr. 1, Secretário em cx.erácio. Senador Antônio Carlos infom>aÇ{>es e eselarocimmlos:
Valad.ues,pmccderá à leimmdo Eapedienle.
a) Qual o moo.tame de I1!lCUI'SOS da Uniio aplicados cm inigaçio pública. .ano a ano, DO pedodo COIDpiOCDdido entte 1989 e
É lido o seguinte
1994, segando as macro-Iegiões e Ea1ados, por ótgios e enlidades

N" 91, de 1995 (n• 3!1/95, na origem), de 21 do c:a:=le,

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

comunicando o recebimento das Mensagens n% 137 a 149. de
199S-CN, que participavam t<r·se esgolado, sem dehbetaçâo fmal
do Cong!<SSO Nacional. o prazo pam apn:eiação das Medidas Provisórias n"s855, 860,863a 867,870,871,882,883, 888 e 889,de
!99S.•
N"' 92 e 93, de 1995 (n"s 312 e 313/95. na origem), de 21
do COireD.te. comunicando o nx::ebimento das Mensagens n"s 150 a
154. 156 e 157, de 1995-CN, que pllticipavam a "'"""'Çlo das Medidas Provis6tias n"s 896.898.902,903.910.912 e914. de 1995.
N" 94. de 1995 (n"s 3!4195, na origem), de 21 do = ! e ,
canunicando o =bimento das Mensagens n"s 89 a 94. de 1995,
que participavam a aprovaçãO da escolha de autoridades par.l di-

executores.

b) O Govemo Fedaal vem lpOl1aDdo regulanneole as contrapartidas preselllcS :llO& conlmtos com o BIRD e o BID em todos
0$ pmjetos? Em caso negativo. explicitar as ID7ÓeS e os projetes

afelado>S.
c) Hi casos de pmjetos ou contratos cancelados c:om essas
duas qêucias? Em caso positivo. indicar os motivos e os projetos
objeto de CIDCClamento.
d) Volume dos m:ursos de crédito de investimemo pau. irrigação. em número de hectares com:spoodente. amcedidos ao sclor privado, discriminados por macro-n:giões e Estados. segando
os agentes oflci.ais de ~to e. em conjunto, pelos agentes fmanceiros privados.
Saia das Sessões, 22 de mmço de 1995.- Senador Wolcledr

Omelos.
versos cargos:.
(À MeJitJ pam tkcisãc.)
N" 95, de 199S (o• 315/95, na origem), de 21 do corn:nte,
COillUilicando o m::ebimento da Mensagem n° 100. de 1995, que
participava a pronmlgaçio do De=to Legislativo n•33,de 1995.
OSR. PRESIDENTE (l"eotonio V"lleiA F"llho)-0 requeriO SR. PRESIDENTE (l"eotonio VilelA F"llho) - O expe- menio lido seJ:I despodJado à Mesa pare decisio, nos lem1os do
diente lido vai à publicação.
art. 216, m, do Regimento Inlemo.
.
Som a mesa. mquerimento que selá lido pelo Sr. 1, SecreSobre a mesa. p:ojetos de leis que serão lidos pelo Sr. !,Setário em exetclcio, Senador AJllôniu Cados Vaiadaxes.
cretário em exercício. Senador Aittôoio Culos Valadares.
É lido o seguinte:
São lidos os seguintes
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 74, DE 1995
Dispõe oobre a ludi5p011ibi6dade de bals e direitos. de devedores na União por dívida relath'a a
tributos e cootribuições (ederais e prevê a sua eon·
versão em penhora.

O Congresso Naciooaldecreta;
Art. 1•0 Minislério da Eca>omia.Fozenda e Planc,ÍIIJDI"l!O,
alelvés do Deportamento da Receila Federal. devem declarar • indisponibilidade de beDs e dinoilos de sujeilo passivo da obrigaçio
considerado comprovadameu"' devedtt, obse:vado disposlo DO
att. 3", pam garantia de divida relativa a tributos o CO!Iln'buições
federais, desde que haja processo "'guiar de OOIIStiluiçio de aidi·
to da Uniio e tenham sido esgotados na esfera. admiiústraliva todos os p<UAlS de defesa de =usos e de cobnmça amigável desti.
nados ao sujeito passivo pua manifestaçio de seus cli:rritos.
§ 1• Oa beDs e dinoitDS declarados iodisponlvels podelio fi.
cor sob a guud& do ti1Ular, mediante tezmo de deposiürio fieL
§ r Nlo sed. dcclamda. iDdispom"bilidadc. se. divida estiver guuiida px dqXicito. cmçiom fumça. oa foaua ~gnlamentv.
§ 3° A c:ompelh>clo pon1 doclarar a iDdispoaibilidade, a for.
ma de publicidade do alo e os critérios pmt ava1iaçio dos <levedoCODIUmazes, dos depositúioo inft6is e dos beDs declarodos in·
dispunlveis seria clispustDS em "'smameArt.. 2° Sob pena de nulidade. os bens e ~itos decluados
indispunlveis Dio podelio ser alienados oo gmvados de âms a
portir do <espoctivo "'gislrO, ou oto odoquado, pelo órgão competente, ou, :se bens móveis ou assc:mclhador, sem :registro específico. a portir da aposiçio de sinais C&Iadelistieos de inalienabilida·
de. Da forma que dispusero"'smamePOitgmfo único. A alienaçio oo ccer.oção dos beDs e direi·
IDS declarados indispóaíveis pederá ser autorizada. desde que o
produto se vincule 1 extinção da divida. cu seja esu guantida por
dcp6sito, Clllç2o ou fW>Ç& na fmmo regulameular.
Art. :;o Os bens ou cliieitos de tcroeiro rcsp:msáveis pela obrigoçio s6 podelio ,... declarados indispoaiveis se. .,.,. e funda·
men«•lmet'te. lhe foc impltada a respomabilidade pela dívida nos
tem>os do C6c6go Tribuúrio Nacional e da legislaçlo de regôncia
de tn'buto se cmtribuiçio fedetal. facullaJ!do.se-lbe defesa na for.
ma I<gu.lame!!1ar.
.
Ait. 4° Antes de se tomar ilmcoaívcl o ctédito ou antes de
esgotado o puo poii sua cobança amigável na luslância adnti·
nistrativa. e se houver indício gmve de que o devedor está prat.icmdo ou na jmjnh.cia de pPliar atas de alienação ou gravosos,
ou seu começo. de bem cu_direitos com a imenção de fraudar o
ctódllo. a autoridade administtaliva compelalte. podcr.l:
I - expedir o:mpmjçw"do ao mgistro público competente, aa
à entidade píblica ou privada a quem IXIlber o :registro, Cll a1o
adequado. sobre tpnsmjssio de domíDio e ~ de que os bens
ou diteitos çootados Dio podem cautelamlente ser tnnsmitidos
ou ooerados, salvo autorizaçio de autoridade administrativa competente mediante c:auç1o ou fimç:o. na forma que for ~ta no regulamento;
II - aplicar, para o eoohecimenro de terceiros. sinais caractedstic:os de disponibilidade. se se lra1m' de beDs móveis ou assemelhados. sem regislro especifico.
Art. SO Sob pena de I<SpuDS3bilidade, a antoridade competente tomará imediatame:ote sem efeito a indisponibilidade se a. divida for extinta px pegameDIO, oo se a mesma for guantida por
depósito. fJ&DÇa oo cauçio. na forma regulamentar.
Art. 6° A Procuradoria-Ge da Fazenda Nacional ao propor a execuçio regulada pelo Lei n• 6.830, de 22 de setembro de
1980, e suas altemç&s, e se nlo occner o pagamento no prazo

=
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pmvisto em lei. após citação do devedor ou quem de <limito, deverá n:qoc:rer a convc:rsio em penhom dos bens e direitos declarados
indisponiveis. prosseguiDdo-se a execução nos tetmos do citado
diplom& legal
Art. -r &la lei scd ~snlammatla DO pazo de sessenta dias
e enttari em viga" na data de sua publicaçio.
&:t. go Revogam-se as disposições em contlário.

Justf!lcaçio
O preoen~• pn>JOIO do lei crio a indisponibilidade de beDs e
devt>ÓOftOI CODIU111020S da Fazenda l'1!b1ica por divida
de Dalllmza tribllin&.. e pnf. a sua coove:alo em penhora.
o a6diu> tnbut6no, base da .........I&Çio """' • realizaçio
de uma po~tica do II>O<IermDçio lamb6m preu-ndida. pelo alUai
governo JftiCIS" 11!:1' u.wr força e coe:tÇio em seus iastrumentos de
cobrança.
O Cr6:hc.o TnbuUno Nacional foi elabcndo em pleDo RlgÍme de exceçio São pn:asava o País, àquela q,oca. de maiola
forças coerou" as em KU~ mecanismos de cobAnça do cttdito tributário. pots. atn-u dr d«ftila;-leis, o Poder ExcaJtivoCODdu.zia
com faci.I.Kbót (> 1-tS.,.ma. tn12n&rio, compensmdo petdas de mecadação com aumrt~\1."15 de' ah~ota.s de imposto ou com a c:riaçio e

dinoitos de

instiru1çio dr ~t"O'\ tntlutoL
O dec~.,, -~.a.nu· ~ de ineficiência coostatado na cobrança dCK eu...""\JO ... 'f\ f~.J.~..au ~mais de 80%). motivado principalM
mente peU. f"r"""~""W'~j,r di!> cumprimento dos denominados man-

dados exeOJC" ·""'

Dl

t.a'W' ~.o..cW.

tem se constituíçlo_~preuriaçio

indeseJa:vcl pan ~-. a-•.an papdores, devedores contumaZJeS. que

se locuplcum cnrr. ;'' tnot' ~Ido dodinbeiropíblico.
O!. eu~1.111~ .... fr.1o..an. .unes temidos pelos contribuintes cJe..
vedores. bC""' ,... &Jwnrtur !nc:riveis por nio lhes impingirem
qualque-r no~~.. ra •u rw i. rntk.--.:lo de citação vigente, quando o de:vedçr d'lf'~.l a w-r ·I..Ú ~ .. ..,, (>(ICll..) de justiça do Poder Judiciirio,
já não bi be-m ..,... J-..L"1llU:ttl a llqutdaçioda dívida.

lei'

O QUf' w çrrrro.k .-:t11ZI o prnc:nte projeto de
eliminar a
princtp:tl can.• rn.p.:cu.a,.el prloi perda, sem anilise de mérito, de

mais de 80'\- <k• ~~.. tn~WJos imcritos em divida ativa. ou
seja. a C'1UÇio t' pralkn cit t.:m IOb a ICspcmsabilidad do oficial
de jusuç.a ck., Ptnn .tu.b.lllnO. pouibilitando a invetSio do COJltro..
le )tn.KitciOD&.i. <a k,.... ~a Li:uio possa sair da posiçio de autora para a c~*' .ir rt • .çào pdicial de c:obaDça.
A .,.,......... "" -'V"'·bilidade de beDs e direitos do
devedor, a ..,. tla. lo&nlrla IX Y. 5occrdaria da Receita Federal nio
atinge os c:n:nnt'al.•._ a.ur~ndora de suas obriglções ftseais e
ocasiom.lmentr ~- a fazzoda Ptíblica e nada mais mpteseata. do_ que a aa.t~or:~ do aawto de pecbcn. de bem hoje
existente. detrodL~ • wtJ'IUdr ck ampedír que o processo fiscal de
cobrança f1queo p«ahs..dl:~ ea pvetas de uquivos oo de IIJDários,
tendo em v1su. QUf' ('I inllr'ft'~ do COD:tribuime em liberar os bens
penhOtados lrT'i bom a:wnr do que o existente DOS dias atuais.

A decl.mçio doo md•'!""""ilidade de beDs e direilos do de·
vedor não se coosua.u f'm k:s.io ao direito individual do cçn.llj.
buinte, pois essa tDNhda &briniC apenas os d6bitos irreconfveis e
as portas do Poder Judlclano estaria sempre abertas pan. a discussão de seus d~itos.
A indisponibilidade de beDs e dinoilos nio modifa o processo de execução disciplinado pela Lei ri' 6.830, de 22 de .....,_
bro de 1980, mas elimina a principo1 causa I<SpODSivo! pela petda
do ctidito tributário o largo período que gemlmenle decom,.~
a data de vencimento da obrigação flSC3.1. e o início da cobmnça na
área judicial. gerando como conseqúênc:ia o desapamcimento cb
devedor e dos bens antes existentes.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 1995

237

Ao alvedrio, pois iluSin: !'a=. a apn:sente Proposição que
Este projeto de lei oonsiste cm que - logo ap6s csgrudos
todos os prazos de defesa, mcurso e cobnmça amigável destinados espemnos veoha ser aprovada.
Sala das Sessões, 22 de. maiÇO de I 995 - Seoador Eduar·
ao contribuinte - seja facultado i Fazenda declarar indisponíveis
bens e cim:itos dos contribuintes considerados, comprovadameo.te. doSupHoy.
devedoJ:es contumazes.
IEGISUçAO CITADA
A indisponibilidade atinge lambóm os deposit4rioo infiéis,
DECRETO-lEI
N"
3.689 DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
isto 6. aqueles que rcceberr1 tributas: de terceiros: como metOS intermediários e não os -repassam à UoiiO.
O Prcsidcote da República, usaodo da atribuição que lhe
O art. 2• eslabelece que os bem oo di*ilo$ tomados indis- caú= o artigo 180 da Coostituição. decreta a seguinte lei:
pomveis llÍin poderio ser .Jieaado& oo gmvldos de &!usa putit da
~~-·oo--.-prisi-.-o ._,;.i:'i
,ferida indispooibilidade, penn"iodo o seu putgrafo ÚDÍCO, que a
autoridade eompeiCDie pode.t autorizar a alieoaçio 00 ~ disposiçio da aotoridade eompeiCIIte, quaodo sujeiros à prisão andos bens ~ direitos, desde que o produto se vincule 1 extinçio da tes de CXllldeoaçio definitiva: (25)
L Os mioístros de Estado;
divida em razio da qual se tomuun indisponfveis.
U. os ~s ou iD.terventonis de Estados e TerrilóO att. 3° petmite que a indispooibilidade a!..,.;e beos de
texceiros IOSpoDSáveis pela obrigsção tributária, desde que a ,... rios, o Prefeito do Distrito Federal. seus n:spocti.vos secmtúios., os
prefeitos inunicipaís, os vereadores e cllefes de Polícia; (26)
ponsabilidade lhes possa ser impuwfa fund•men•alznente.
IIL os membros do Parlamemo Nacional. do Coaselbo de
O att. 4• defme as formas de proteçaõ do instituro da indisponibilidade e o art. SO dete:anina a obrigatm.i.ed.ad de desvinrula.- Economia Nacional e das Assembléias Legislativu dos Estados;
IV. os cidadãos inscritos no "Livro de M6rito'~
çio dos bens ou direitos,. caso a divida seja extinta por pagamento,
V. os.olic:Ws das FOI'ÇaS AnDadas e do Capo de Bombeiros;
ou caso seja oierccida garantia por depósito, fiaDça. ou cauçio, na
Vl os magistrado~
fomu estabelecida no R!:,guiamento.
VIr. os diplomados por qualquer das faculdades superiores
O 1rt. 6° dispõe que. ao ser proposta a execução frscal pela
aio liquidaçio do débito, deveti sernoquerida a CX>IIVetSio em pe- da República; (27)
Vlll os ministros de cODflSsão religiosã;
nhora dos bens e direitos declarados indisponíveis.
IX. os ministroS do Tn"bunal de Contas;
finalmente, o art.. 'r pmvê a n:gulamentaçio atrav& de deX. os cidadãos que já tiveram exereido efetivamente a funaeto do Poder Exewtivo dentro do pmm de sessenta dias.
Sala das Se~, 22 de IDliiÇO de 1995.- Seoado< Eduardo .;ão de jurado. salvo quando excluídos da lista por motivos de incapacidade para o exercício daquela função;
Suplic:y.
XI. os delegados de polícia e os guudas:-eivis dos Estados e
lEG/SUtçAO CITADA

---Ãrt.-295-.-setto--,;;;,n,idos-.

LEI N" 6.838, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe oobre a oo&raoça judiclal da Dívida
Ativa da Fazcoda Pública, e dá outras pro'ridêuci.as.

(À Comis.riio de Con#ituiçãq J usDça e Cidlldania
-

....,tkcisãot~)

Territórios.ativos Cinativos. (28)

··-_""A;."4J7.o ex~ci";;·;{e~fu~ãodejnado~
serviço público relevante. estabelcccri p11:SUnÇio de idoneidade
moral e assegurará. prisão especial. em caso de crime comnn, at6 o
jul8"11'!"'ro defioitivo, bem cano proferêocia, em igualdade de
coodições, oas OOIICOliEocias públicas.

PROJETO DE LEI DO SENADO No75, DE 1995
Eldiogoe disposições kgais que asscgunm a
priSão apeeiaL

LEI N° 799 DE 1" DE SETEMBRO DE 1!149
Modi&c:a o artigo 295 do Código de Prooaoo
PenaL

O CoogiCoso Naclooal deen:ta:

.

O P,sidente da República;
Art. 1° F1cam revogados o art. 29S e seus incisos e o art.
Faço saber que o Congresso Nacional doaeta e eu sanciooo
437 do Código de l'roces<o Pcoal (Dcaero-Lei rf' 3.689, de 3 de
_ _ __ _ _
ouwbro de 1941): a. Lei D 0 '799, de l 0 de setembro de 1949; a Lei a seguinte Lei:
Art. I • Aos oílciais da Marinha Merca.le Nacional, que já
n°2.860, de31 deagosrode 1956; alei n•3.18l,de II de jmho
Oe.I957; a Lei D0 3.998 de 29 de oovembm de 1961; o art. 66 e tivetam exercidO_ efetiv~_ as funções ·de ComandO. estende-se
IOSpeC!ivo pl%ágmfo Uoico da Lei n• 5.250, de-9 de fev...no de a ~galia coooedida pelo artigo 295 do Código de Processo Peaai.
Art. zo Revoga.m.se as disposições em CODtrário.
1967 e demais disposições em contruio,rodos .efcreol<s ao diieiRio de Jaoeiro, I de setembro de 1949; 128" da J'nde.
ro de prisão especial.
peodência e 61° da Replblica.- Eurico G. Dulra- Adroaldo
Art.. 'r Esta lei emm em vigor' na data de sua publicação.
Mesquita da Costa.
_ ______ ,
,
.
Justll!eaçio
O postulado de que todos "são iguais perante a lei sem disLEIN"2.860,DE31 DEAGOSTODEI956
tiDçio de qualquer natureza". expresso no art. 5° da Constituição
Fedem! inspira a apreseotar a pn:seme medida ao prudcote juizo
Estabekce prisão ospcdal para os clrigcntes de
dos 1100$00 nob= Ps= buscaodo ~vogar a IOgalia da "prisão esentidades sindicais e para o empregado DO aercído
pecial", estabelecida em diplomas il:Ulstos", adotada, aqui a poléde reprcseotaçio proftssio.oal ou no cargo de admi·
mica concepção do "direito justo ou injusio", sendÔ este- último
nistraçiio sindicaL
aquele estebelecido pelo Poder Legislativo com """'-êocias juúdicas distintas dos seus "antecedentes: substancialmente iguais."
O Presidente da Repiblica:
ou seja, como ato ccoflitmne com os principias universais da JustiFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
ça e do Diioito Natmil.
a seguinte Lei:

...... ..

____

___
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bn: o redbo de qultaçio passado pelo empr<gado por
oeasião da rescisão de seu. contrato indhiduaJ de trabalho.

An. J•Tm:o dú:cito à prisão especial os dirigen,.. de entidades sindicais de todos os graus e-representativas de empregados,
enJingadomS, profiSSionais liberais. agentes e tnlbalhaclcres. mcôllOlllOS.

O Congxosso NacionaiArt. 2° o =!""gado- eleito Jliiill fimçi!o de "'''l"oentaçio
Art. 1• O § 2" do art. 477 da Coosolidaçio das Leis do TraprofiSsioual oo pma cargo de admi!üstraçio sindical, quando sujei- balbo. aprovada pelo De=ID-Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943.
to a prisão antes de rondenaçiio definitiva, .selá xecolhido a prisio passa a visonr com a seguim.e redaçio:
especial à disposição da autoridade competente.
An. 3• Esla Lei entrará em vigo.- ._. dala de sua publicaçio.
"A.rt. 4n. --------·------..-·
revogadas as disposições em c:ont:rário.
§,_.o insuumomo de roscisio ou =lx> de quilaRio de Janeiro, 3! de agO<Io de 1956; 135° da Indeçio. qualquer que seja a ""'"' oo foaoa de dissolnçio
pendêocia e 68• da República. - ,Juscollao Kablúchck- Nercu
do <XXIImiO. deve te< especifiCada a nalllreza de cada
Ramos, Parsifal Barroso.
•
pm:ela paga ao empregado e disc:rimiDado o seu valor.
sendo válida a quitaçio, apenas. telativamente aos vaJo..
lEl N"3.18l.DE 11 DE JUNHO DE !957
Esteade aos go•anadora ou intcrvmtoru de
Estados e Tcnitórios, ao pr<fdto do Distrito Federa~
seus rt5fk!di•os sceretários, .ao1 prefeitos muaidpais,
vereadores e ebc(es de Polida o dirdto i prisão especial previsto no Código de Proeeuo PenaL
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciooo
a seguiDlc Lei:
_
_
Art. 1° o inciso n do art. 295 do C6digo de Processo p.,.]
passa a ter a seguinte redaçio:
"Art. 295~··-------------·--

res ccosignados :oo recibo.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua p1blicaçio.

Art. 3° Revogam-se as disposições em. eoni:Iário.

Justillc:ação
O e~gio Tribunal Superior do TtaOO!bo editoo em 17 de
de=bro de 1993 o Fumciado 330. que foi publicado oo IJijrio de
Justiça- Seçio I .do dia 4 de janeiro de 1994. am o seguinte texto:

Qultaçio, validade
Rerisio do Enunciado 41

A quitaçãO pWacla pelo eJDP"'8&do. com assisjj"':Õ~~~-;;;;;""a:de~:k;;-T-;;;
tência de entidade sindical de sua categoria. ao empregarios, o Prefeito do Distrito Fcdc:nl. seus respectivos secretmios. os
dor. com observância dos ~isitos exigido nos par.t~feitos mun.icipais~ 9S vereadoles c chefes de Polici.a".
grafos do art. 417 da Consolidaçio das Leis do Tnr.ba.Art. zo Revogam-se as disposições em contrário; lho, tem cflCácia liben!6ria CDl mação 1s pucelas exRio de Janeiro, I! dejunbode 1957; 136°da Independência
Jl""'sam•meconsignadasno=ibo.
e 69" da República. -JUSCELINO KUBITSCHEK - Nereu
A adoçiodesla oova súmula pelo Tn"bunal SnperiordoTillRamos.
balho. desconten!OO, sobmnaneira. os Sindicatos de Tmbalbado- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zes. que. 11.0 COD.IÍimo, RICUS8I'IIIl-se a continuar n:aiiziDdo homoUSI N" 3.998. DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961
logaçõê$ uas rescl3ões de OOilttato de llabolbo dos emp«gados integrantes de .... categc<ia profiSSiooaL
Autoriza o Poder Exccutii'o a instituir a Fun..
O Fmrnciado 310 substitui o Emrociado 41 do TST que es~ Uni...-sldade de Braoilio, e dá oolru provi- labelecia:
dências.

- Qultaçio(ValoresDbc:rimluados)

lEl N" 5.250. DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967

A qúilaçio. nas hip6tes dos§§ 1• e·,_. do art. 477
da. CLT~ c:oDcême exelusivsmenre aos v.alores disaiminados oo documeJXo respectivo.

Regala a libenlade de DIOIIIfestaçio do pensa·
mcnto e de búormaçio.
------O Emmciado 330 do TST subverteu po.- completo o ..aenArt. 66. O jamalista profissi<mal não podení ser detido nem dimenlo fixado pelo Emmci•do 41. do também TST. Pela revogarecolhido preso antes de semença lrlii!Silada em julgado; em qual- da jurispludência, a quilaçio passada pelo empregado. com a asquer caso. somente em sala decemc. uejada c oade encontie todas sist&cia do Sindicato ProflSsional, referia-se exclusivamenre aos
as comodidades.
valosos coosignados oo documemo I<SpCCtivo. qual seja o =:ibo
Panlgmfo 1ÍDiCO. A pena de prisão de jomalistas sesá cum- de rescisio do COOIIlllo individual dotmbalbo.
prida em eslabelecimenlo distinlo dos quais sio des~ a~·
EmJxn. em sessio do dia 9 de fevereiro de 1994. o Ótgio
de crime '?""'me sem sujoiçio • qualquer regune ~o Especial do TST tenha resolvido a1tmar a tedaçio do Enunciado
ou caiCCiário.
330. aditando-lhe uma ressalva. enrmderMS que o problema COillie que a sua mauutençio pte}ldicart o .acesso do tramUwiar ao
(A. ComUsiiD tk Constituição, lustifa e Cidoda- Poder Judiciário, o que fere o prinápio iDsculpido no art. SO.
nia- tkcisiio r.,.,;,ariYa.)
XXXV. da Constillliçio Fedaal.
Ademais disnimina -se as entidades siDdicais. pois as hoPROJETO DE LEI DO SENADO N" 76, DE 1995
mologações ~ssadas pelo Mini><mo do Tillhalho. Minisl6rio
Allua a redação do § 1° do art. 477 da Co...,. l'llblico e até pelo Juiz de Paz Dlo rerio, salvo melhoc juizo. o
Hdaçio das Leis do Trabalho, aprovada pelo 0...... mesmo efeito libenu6rio que a homologaçio n:a!lzada can a asto-Lei n• 5.45~ de 1° de maio de 1943,. que dispÕe.,.. sisténcia do sindicato.

·-·····-··--·-----·-·-··--·----··-·--·-···---nua
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Desta forma. a Jll"OilOSiçio que ona sugerimos, al!elll!1do o §
2' do art. 477 da CLT, r:osolvott todas as dúvidas do ~.
pois a quitação será relativa ""' valo= e Dio b pan:elas.
Sala das Sessões, 22 do DWÇO do 1995.- Somdcn J6aia
Mar&e, Lldordo PDT.
lEGISLAÇÃO CITADA
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m-o limite máximo do tole:fncia à ingestio dlária dos WllljXltlel&OS qufmi<:os do produtos;_
.
IV - advort!ucia "'Jativa à ne<:o8Sidade do consulta _médica pr6via cuo o cmmtmidor seja portador de
ooudiçio potal6gica passível do inr.tf- com qualquer dos conq: ' ....... do pmWto;
V- a qn•ntidade de c:alaia por unidade de peso
oo volume do pmcbto;
·
VI- em desraque os clizeics ''Produto Diet6tic"""
ÍI:DpreJSos em Da equivaleme à ulilizada pan o no~
do pmcbto;
.
VU- O modo do - - p u a O USO, quando for

Art. 477 E usogumdo a IDeio empegado, DlooxisüDdo pnzo estip'I"!> pra a tmnintçlo do teSpCCtivo c:ontrato, e qumdo
ocaso."
llio haja elo dado motivo pua <=IÇio das ro)aç&s do ldbalho o
Art.
3"&ta lei ertnem vigor na doa do sual"b!icaçOO.
Direito do haver do empregador um& ÍIIdolli7açio,- oa buo da
Art. 4° Revogam-a as disposições em oontdrio.
maiorrcmuoemçio que tenha percebido na mesma empresa.
. § I' O podido do domissio oo recibo do quiiAçio do ,.sci.
Justificação
sio do c:mtrato do trabolho, f1111!ado por empi<gado com m.oi> do
A
presente
iniciativa
visa .à proteçáo da saúde da popuLaI (mn) 11110 do serviço s6 será vilido qumdo feito com a assisténcia do t<SpO<tivo sindicato ou potmfe a autoridade do Ministério ção. haja vista a larga utilização dos denominados produtos dieté·
do Tnbolho.
§ 2" O Instmmento do rescisio ou =ibo doQubação. qualquer que seja a causa ou fOEm& de dissoluçio do contrato, deve ler
especificada a uaon.za do cada pan:ela paga ao empi<gado e discriminado o seu valer, sendo v.tlida a quitaçio, apenas. relativamente b mesmas pa=Jas.

ticos.light e: diet, boje observada.
O termo diet é originário da expressão técnica alimen·
to dietético, que está deímido oa Portaria n° 23/88 do Súviço Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
alínea I.

''Para efeito desta ?Xtaria. consideram-se alimentos dielétiCos ou alimentos de regime ou alimento para

(À Com.i.s.rão de A.a"*os Sociais -decisão terminativa.)

PROJETO DJi: LEI DO SENADO N' 77, DE 1995

All<ra a Lei a" 6.31í0, do 23 de sdembro de
1!116, que 'Dbpõe """"' a 'Figllância ...Utária a que
llcam sujeitos os modiCameutor, .. clrogu, os iusumos farm.ooôuticoo e cornlator, C<IOIDéikos, saneautcs e outros prodlltoll c dá out-c wolidêadas.
O alng....o Nacioual do=ta:
•
Art. 1•. O art. 46, eaput. da Lei n• 6360, de 23 do setembro
do 1976,possa~ vigomrcoma soguimorodaçio:
"Art. 46. SOlto ,.gisllados como produtos diotéti-

coo: ós dosti!lados i ingestio cnJ. desde que não euquadndos uas djposiçõe< do Do=ro-Loi n• 986. do 21 do
outubro<~$ 1969, e respectivos regulamc:ntos cujo uso e
veada dcpcndam ou..nio de p-esa:içio m6ctica, e que visem:

Art. 2" A=nte-so i Lei n• 6360, do 23 do selembro do
1976, o seguirUc art. 57. mmmermdo-sc o atual e os subseqüentes:

"Art. 57. Sem Jll".iufzo do disposto.,.... T'dU!o.
quando se lrallr de ~10$ dietiticos. cujo uso e venda
<kpendom 00 Dio do pteSCtiçio médica, OS rólulos e domais impressos contelio:
I - a eomposiçio qualitativa e quantitativa indicando oo """""' qufmicos !l"léric:oo e a quantidado dos
ccmponmtrts b4sicos. em ordem dcx:tc:A:Cllte;
n-a anilise aproximada pe=n!Ual. ospecificando os teores dos com:ponentes em que se buei.a a utilizaçio dierólica especial e, nos produtos pom dieta do teStriçio. a taxa evcnbJalmente presente do componente restrito;
-

uso dietéticos especiais ou alimenlOS para dietas espe·
ciais, os alimentos e as bebidas especiabnente elaborados e formulados quer pela escolha adequada de seus
ingredientes, quer pela substituição. adição ou suspensão
parcial oo total de um ou mais de seus componentes. de
forma que esta composição atenda necessidades dietéticas específicas de pessoas com exigênciaS m"etabólicas,
fisiológicas ou físicas partiCulares.''
O termo Ught não ~~ signiÍlcaâo ou defii:Jiçâo estabelecida
na legislação pois na verdade ref~-se a um alimento dietético no
qual foi reduzida. tctal ou parcialmente, a quantiadade de um de
seus com.ponentes.. Essa aheração de composição está prevista na
definição do alimento dietético.
Note-se que o "termo ligbt não se aplica somente a alimentos, sendo utilizados "até para cigarros.
Em relatório datado de I9n. a Organização Mundial de
Saúde- OMS. recomenda o ..melhoramenlO da qualidade do con·
sumo. da gestão e informação fann.ac:&tica. bem como da fannacovigilância" e recoohece que "a informação sobre os medica·
mentos e produros fmoacêuticos é a colidição ptivia dos cuidados
a todos os níveis. se sC Quer assegurar um consumo farmacêutico e
receitu~o racionais. visto que O emprego de todo medicamento
sem conhecimentos suficientes pode ser perigoso".
Constata-se. diariamente. em tõâosos órgãos de defesa à6
consumidor- PROCON- de todo o País. reclamações e denúncias. envolvendo o consumo de produtos vendidos como "dietéticos". que após análise laboratorial. verifica-se a exislência de ele·
mentos calóricos acima do exigido pira tã.is produtos.
RegiStra-se também situações de flagrante desrespeito aos
consumidores diabéticos que no Brasil somam cerca de 1O milhõ-

es. segundo as estatísticas que se vêem freqúentemente enganados
peJas embalagens e propaganda exibindo rótulos que nem sempre
justificam o conle11do.
Apesar de Dão dispormos de estatísticas confiáveis e- preci-

sas no Brasil, nos Estados Unidosda América o uso indevido de

Março de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

240

produtos rannacéuticos é n:sponsável pX' 243..000 inrernações vez, diZem os diplomatas que estão cumprindo a lei. E que já foi
anuais em virmde dos efeitos colaterais, indesejáveiS e- adversos providenciada a desejada ~y®nça. Todavia. o projeto está ador·
mecido nas gavetas da Cimara dos Depurados.
dos medicamentos, inchlídos aí os produtos dietéticas.
O motivo das ~clamações prende-se ao fato de que os EstaEm face do acima exposto, cspexamos contar ca:n o apoio
dos eminentes pares desta Casa paxa a aprovação da propoSição dos Unidos. por su.a.s autondades consulares, concedem visto de
tunsta e de _viagem de DC'gOClo por apenas três meses. quando anteora apresentada.
Sala d.a.s Sessões. 22 de março de 1995.- Senad~ Júnia rionnellte o faziam por qu.wo anos, permitidas as nu:íltiplas entradas dentro do prazo de ".ab\Üde. Como as autoridades brasileiras
Marise, Lldcr do POT.
concedem apenas v1sro dto três meses. aquele País ta-mbém decidiu
LEGISlAÇÃO CITADA
que esse seria o pnzo dos ocwos vistos.
As dificuldade:s. t'ÍC"llvameotc, sãci giãndes e deve-se buscar
LEI N" 6.360 DE 23 DE SETEMBRO DE 1976
uma solução riplda para o conflito, que não Uu.eressa a nenhum
Dispõe sobre a .-lgllâncla sanitária a que 6c:am dos dois paiscs. Abas. d!p.,. de passagem. isto foi cnfalicamenre
sujeitos os medicamentos, as drogas, os lnsumos far· proclamado cm art>JO ur.u>ado pelo Embaixador DOl!e-ametioano,
macêuticos e correlatas, cosméticos, saneantes e ou- que saiu publicado rm vãnof. )Om&is de circulaçlo nacioÕal. Faço
tros produtos, e dá outras providências. •
anexar a esta psr.1fK.Mlva cpPLa da publicação feita pelo Jornal do
Brasil, edição de- 14 dr JJibo de 1994, p. 9, com o título "Como
encorajar o tlln:unc· Cl."'ttt o Bruir'.
TÍfULOVU
Encoctn-s.r tramuandn ru Câmara dos Deputados o PL n°
Do Registro dos Produtos Dietéticos
1.813, de 1991. dr aut.'IN &,.., Poder Executivo, que ''Define a siArt. 46. Serão registrados como produtos dietéticas os des- tuaçio ;uídk.a d.._-, t""SCru.~nn no Brasil e dá outras providências".
tinados à ingestão oraL que, não enquadrados nas disposições do A qucstlo da vaüw..k li."'" iit..'Y\ consulares é apenas uma dasmaDecreto-Lei número 986,de 21 de oob.lbro de 1969, e respectivos
lérias ali ""~
[r;gu(amentos, tenf!a, seu uso ou venda depCndemes de tm=scrição
~ q.x- DL mownt"r&r."' .a.tu..ll. mais vale uma lei antôooma
médica e se destinem:
que :ruol'va a~ .r. ..... ln Jr t'umín.ar toda a complexa e muhiftaI - a suprir necessidades dietéticas especiais;
ciocária questão .po C'T"''- of>." .. SJt:I..Uçio juridica dos estrangeiros.
ll - a suplementar e enriquecer a alimentação habitual com
Nesse .-n~ll<i. t>'\ll " afl"l"t"{'mdo à considetaÇão dos nobres
vitaminas, aminoácidos, minerais e outros elementos;
pares este proJr'C•' o.JLH" 1"\l .... , " ' ' ' · merecer.í o decidido apoio.
lli - a iludir as sensações de fome, de apetite e de paladar
Sala das ~,,. .., ::-: dr nurço de 1995. - Senador Lúdo
substiwindo os alimentos habiruais nas dietas de res!rição.
Alcintara.

------------------··-·-·-·-----··--·------··-

··-······------·-··-·------··----··--DECRETO LEI N"986 OE21 DEOU1UBRO DE 1969

Institui normas bisicas sobre alimentos
Os Ministros da Marinha de. Guerra do Exército e da Aeronáutica Militar. usando das atribuições que lbes confere o artigo 3°
do Ato ~titucional n° 16. de 14 de outubro de 1969. combinado
com o § 1° do artigo-zo do AIO lnsiitucional p.0 5. de 13 de dez.em·
brode 1968.decretlm:
,
,

___________

___

----·--(À Camissao de AssunJos Sociais - decirão :ermi-

narivaJ

PROJETO DE LE1DO SENADON°78,DE 1995
• Dispõe solire vistos consulares"'

O Congresso Nacionãl decieta:
Art. 1° A validade para utilizaçào de qualquer dos vistos é
de cento e oitenta dias. contados da data de sua concessão, podendo ser prorrogado pela autoridade consular. uma só vez. por igual

P=·

§ 1° A juízo da autoridade consular e obsetvado o princípio
da reciprocidade. bem como a singularidade de cada situaçio. poderá ser concedido visto com validade de quatro anos. exceto o de
trânsito.
§ ZO Os vistos consulares. exceto o de trânsito, perinitenimilltiplas entradas. observado _o prazo de sua validade.
_Art.3° Esta lei entta em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em conttário.
Justificação
As redamaçi5es de turistas e empresários brasileiros, de um

ano

~ra

cá. têm sido" dirigidas à burocracia do Itamaraty. Por sua

, 1

~- •

lUa- 4,r.-u-

- - ~.. ........

,:ü

COnsJiluição. Justiça e Cidada·

, ......... ~'llo\ll

PRO.RTO flf 1 f li)(> SLNADON"79,DE1995

o....,_- .tw'l' a dt.Uribuição dos recursos doSa~ .. U
providências.

••tra:s
o CocpniCl ..... ,.. ~lli«wU..

Azt. t• Ot. ar'ltJ'• :"" ~ l"- .!..>Decreto-Lei no 1.422, de 23 de
otlbJbro dr 19~

pauar • ~ r~ com a seguinte ~o:

"'Art :; O mo.-.u.ale da ~dação do Salário~.ko 1'11:1 ~'a.ll t~ e oo Distrito Federal, depois

dr k1.1 • ..JrojU;, ... rt"ISU DO§ 3° deste artigo. sení CiedJiado J'C'k· ~r li€' brutl S/A em favor do FundoNaoomJ ~.V ( ~~rws... ""'" zmmto da Educação- FNDE.
t I~ (I MJnU.&mO da Educação e do Desporto.
como Jn-11.'1' do. f "••.llt.. du:á a seguinte destinação aos
~ dr qur ua.a rAC" anigo:
I - 11 1'l- ~.Jrz Por cento) serão destinados a unidades Õ) pr~·- Muu~ottno para aplicação em pesquisas,
pb.De,.mruiiCI" cot..hon.çio de Currii:ulos, material didático. ava.haç...._, ~lar, aperfeiçoamento de: pessoal docenze c outrn'\ prr>p:a..:nas especiais relacionados exclusivamente com l' coru.mo público fundamental;
- . n- 90'7;- lnoventa porcento) Serão destinados aos
Municípios.
§ 2" Os recursos de que trata o inciso n do parágrafo anterior serão aplicados:
a) 70% (setenla por cento). automaticamente, na
proporção da população de 7 a 14 anos de cada município, apurada pela Fundação Instimto Brasileiro de Geografm e Estatística- IBGE;
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b) 30% (trinta por cento) segundo critérios de esCOlÚOl'IIle par.imetros
quantitativos e qualitativoS, estabêlec;dos poc decR:Io e
revistos bienahnente.
§ 3° A importância equivalente a 1% (um por cenw
to) do meDiante recolhido será retida, a título de taxa de
administração e ftscalização, peJo Instituto Nacional do
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"A t,Jnião organizará e fmaociazá o sistema federal .de ensino e dos Tenit6rios e-prestará assistência
técuica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória" (grifos nossos).

tínmlo ao esforço despendido.

Seguro Sociai-INSS.
Alt. 3o Ficam isentos do recolhimento da cootribuiçio do Salário-Educação:
-

Do mesmo medo, a especificar as competências dos Municípios. a Const.inliçio estabelece, no art. 30, inciso VI:

I - a União, os Estados, o Distriro Federal e os

da União e do Estado, programas de educação pté-esoolar e de ensino fuadamenlal" (grifos nossos).

Mlmicípios;

"Manter, oom a cOoperação técnica e fioanceira

-

rr- as instib.lições públicas de ensino de qualquer
SJ31L"
Art. '1: Os recursos do Salário-Educação destinam-se exclusivameote ao ensino público fundamental. de cujo fmailciaiae.nto
cc:mslitu.i fome adicional
Parágrafo único. Os recursos do Salário-Educação poderão
atender também ao ensino especial, exclusivamente quando destinado ao nível fundamental de educação.
N.t. 3° A transferência de recursos do Salário-Educação aos
municípios fica condicionada a:
I- aplicação mínittia -de 25% (viole e cinco por cento) da
~ita de impostos, inclusive transferências. na manutenção e desenvolvimento do ensin~
H- prévia existência ·de Estatuto do M:igistério. Municipal.
- aprovado por Iei;
m - ingresso por concurso e política de remuneração do
magistério com piso -nUnca inferior ao salário mínimo;
·
IV - existência de Conselho e Plano Municipal de Educação. nos municípios cÕm mais de cem mil habitãntes.
..
Ait. 4° A contribuição soCial do Salário-Educação obedece~
rá aos mesmos px32os de recolhimento e estará sujeita às mesmas
sanções relativas às contribuições da Ptevidêocia Social. sem prejuízo de outras penalidades específicas. Art.._SO Os re:cur.;os oriundos do Salário-Educação serão repassados ainomaticamenr.e aos municípiOs no pr.izo de 15 (quinze)
dias cootados da sua a=cadação.
Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente le: no
1""20 de 60 (iessenta) <fias, a paitir de sua promillgação.
Art. 70 Esra lei enua em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

A aoálise combinada dos artigos 211. § 1° e 2° e 30, inciso
VI não deixa dúvida de que a municipalização do ensino fundamema.t é um o})jetivO deflÇÍdo pela Constituição e deve, por isso
mesmo. ser pooEo básico de uma política de descentralização no
País.
Os dados estaústicos, por seu tumo. mostr.un que os municípios já_ têm uma participaçio importante e cfescentc em relação
ao ensino fundamental, tendo se elevado de 25,7% em 1970 pua
30,8% em 1989. No mesmo peóodo a participação dos Eslados DA
p!<staçâo do ensioo fundamenlal d<c!inou de 60% para 54.2%.
Dentre as fontes de Ieall"SSS com que cOID o orçamento federal para o fmanciarãento do ensino fundamenlaf está a Contribuição do Salário-Educação. Na lei orçame!llária de 1995. a "'feri·
da fonte contriWi com. 90% (noveDta por cedo) dos quase RS 2
bilhões de Rea.~ISOS do Tesouro que estio programados pam aplicação nos Programas 041 - Educação da Criança de O a 6 mos e
042- Ensino Fundamental. Nesse sentido, tais recursos tem papel
esu:atégico no esforço que o govemo fedem! deve desenvolver objetivando orientar e apoiar as ações dos Municípios no campO da
melP:oria do ensino obrigatório~
· O pr-esente projeto de lei tem por escopo mcioaalizar o processo de aplicaçio dos mcursos do Salário-Educaçio. Essa impJrlante fe&Qte, criada bá trinta azws, Lem na Constituição Fedeml sua
principal base kgal Eslabelece o art. 212, § 5• da CF:
''O _ensino fundamental públioo led 00100 fOille
adicional de flllll!lciamenlo a oonttibuiçio social do saJá.
ri<>-educação. rocolhi<b, na fOIDlll da lei, pelas empt<SU,
que dele pôCiedo deduzir a aplic:açio IaJizada .oo ensino
fundauuoDtal de seus' empregados e dependeutes."

justificação
Enlre os desafios que. tem se col~ frente .à sociedade
brasileira visando ao desenvolvimento. ao resgate da dívida social
e à construção da cidadania, úm dos principais é o da educação básica. ÀS Vésperas de um novo século, caraCterizadO pelas conquistas do coobecimento científico e tecnológiCo e pela difusão das informações. é de todo inaceitável que tenhamos de ronviver com

amplos bolsões onde o ensino básico oficial é marcado pe~ ins~fi
ciência. pela ineficiência e -por baixos níveis de qUaliOâde.
Apesar de os recursos fmanceiros não se constituírem no
úniCo :insumo para a sõfução do problema, é úiegávei que mecanismos de fmanciamenEo. associados às orientações técnicas e a uma
clara disposição política, poderão contribuir concretamente para
superação, pelo menos. daquelas disfunções mais graves que fazem parte da realidade do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, na forma do artigo 208. L da Constituição.
A Constituição Federnl estabelece, em seu art. 211. §
que "Os Municípios atuaráo priorilariameoti nO ensino fundamental e pré-escolar". No § 1°, do mesmo artigo, a Constituição ftxa
assim as responsabilidades da União cesse campo:

zo.

O Decreto--Lei n° 1.422, de 23-10-75 e o Dcct!:to D.0 87.043,
de 22-3-82, constituem-se nos nonuativos principais da matéria..
estabelecendo as principais ftlgr&S e disposições, oa seja: os contribuintes, as incidências, as aliquotas, os usos dos ream;os., os beDeficiários, os critérios de distribuição. etc.
Atualm.ente. dois teiÇOS dos reali'S:OS azrecadados em cada
Estado são automaticamento repassados às Secn<arias Estaduais
de Educação e os ~stantes 113, na sm1. JDaior parte. são transferidos, pelo FNDE. aos Eslados e MunicípiãS. na forma de apoio l
exea.~ção

de projetos.
A proposta aqui apreseritada tem o objetivo de altetar a <fis.
tnixiição desses rec:ursos, de f0llll2l a evitar o amho regressivo do
critério existenre. que beneficia os Estidos de maior anccadação,
não por coincidência os de mais baixas taxas de analfabetismo,
porque coocentr.tdores da ativ idade econõmica. O p:esentc projeto
de lei procura exatamente corrigir essa distorçio,- alocando bs recursos do Salirio-Educação proporciooalmente il populaçác esrolarizável existe:cr.e ezi!: cada um dos municípios brasileiros, conforos dados apurados pelo IBGE nos rec:enseameotos ger.ús.

me-
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Com isto obtem-se, a par com a descentmlizaçãolmunicipo.lização. dois outros efeitos da lllllio< impc<!incia: a tedislriruição
desses =ISOS em função da faixa populacional alvo da potilica
de ensino e a eliminação do cliemelismo na aiocaçio dos recursos.
Saia das Sessões. 22 de '""""de 1995.-s...darWalclcdt
Omélas.
U:GISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N" I A22,
DE 23 DEOUI'UBRO DE 1975
Dbpõeoobreo ~Eduaoçio.

Março de 1995

(Ã Comissão de A.&suniO's Econômiccs - tlicisão
«rminativa}

PROJETO DE LEI DO SENADO N•BO, DE 1995
Dispõe oobre a partilba c a llbcraçio dos ,..
canos proveuicntes do salárlo-cdueação.
O Congresso Naciooaldecreta:
Art. 1• Do mootante da amocadaçio do salário-educação, de
que ttala o Decreto-Lei n• 1.422, de 23 de oumbro de 1975, mela·
de senl destinada aos estados e DisttiiO Fedem!, e ...,tade aos mu·

niclpios.
'
Parigtafo dnico. A entídade a quem competir a administtaO Pt.sidente da República. no uso de suas atn"buições que
ção,
>m>c&doçio
e
fisao!i•eçiio
do referida CCilltibuiçio social, o;a.
lhe confe.e o art.55, illciso !L da Cooslituiçiodeerela:
berá a lftulo de liXa de a~, o valor equivalente a I%
Art. 2" O mootante da an-ecadação do saliric>-educ:açio, em (um po< cento) do tcu!IDOC&dado.
Art. 2" A alribuiçio e a h"betação da cota de cada estado, do
cada Estado e Tetritório e no Distrito Fedem!, depois de feita a dedução prevista no § 3" deste artigo, senl aoditado~lo Banco do Disttito Fedem! e de cada município obedecetio, no quo couber,
is mesmas D01lWlS. procedimentos e crithios de rateio fiXados
Brasil S.A. em duas COD.tas distintas:
pua o Fundo de Participaçio dos Estados e do Distrito Fedaaia) '113 (dois terços) em favo< dos p!OgramOs de ensino de I" FPE e o Fundo de Participaçio dos Mmicipios- FPM, respectivagrau. tegolar c supletivo, no teSpeCtivo Estado, Temt6rio ou Dis- mellte, f>CODdo. ainda. coodicionadas:
trito Fedem!:
I - 1 aplicação, na manutenção e desenvolvimento do ensib) 1/3 (um· totço) em favor do Fundo Naciooal de Desen- no, de, no mínimo, 2S% (vinte e cinco p:r cento) da mceita ~1lante de impostas, nos temos do art. 212 do Constillliçio Federal:
volvimento da Edac:açio.
§ 1• Os mausos de que tmta a a1iDe& '"a" deste artigo seria
n - ao Olmprimento das metas globais ftxadas para cada
empregados nos Estados e no Distrito Fcdcral. de acordo com pla- entidade beneficüria, pelo 6rgio competente do Poder Executivo
nos de aplicaçio aprovados pelos respectivos Coosclbos de Educa- 1aUniio.
Parignfo úllico. A cola atribuída e n1o liberada, em limçáo
çio, e D05 Tenilórios de c:onfmmidade oom o Plano Setorial de
do descumprimento das condições previstas neste artigo, senl .....
Efflmaçio e Cultura.
.
§ 2" O terço destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvi- distn"buída. propotcionalmente. às demais entidades beneficiárias.
mento do Edacação sem aplicado;
Art. 3" O Tn"bunal de Contas da União poderá baixar nora) em progrunos de iniciativa pr6ptia do Ministério do Edu- ~complementaies DC<:ess'ri•s à execução desta lei.
Art. 4° Esta lei em-a cm vigor na data. de soa publi.caçiio.
cação e Olltum de pesquisa. plmejamento, cunfc:ulos. material esArt. S<:> Revogam.se as disposições em contrário.
colar. fomlação e apetfeÍÇ<loD>mto de poasoal e outros
progmmas especiais :reJaciolwios com o emiDo do ! 0 grau;
Jastlllcação
b)".. c:on<:oSSio de IWÚÜoo, na fcmna do disposto noo artigoo 43 e 54, e os S<Us pmg<&foo, da Lei n• 5.692, de 11 de agosto
Esta mat!ria foi objcto de~ su~ ao Senado
de 1971, sempre ~espritando os C1'itmos que levem em carta o pelo nobre Senado< Mut:o Maciel dom 1991. Ao.tmnmo da legisgrau de desenvolvimento ~mico e social tela1ivo, tal como es- lanua passada, obedecendo a disposição regimental, a proposição
pecificados em Re~IO e, espoeialmente, oo dólieils de esoo- foi cmcamjnbada ao .A7qllivo..
larizaçio da ocupação na faixa etúia . - os sete e os quataze
Coosidenuulo- a import.ância do aSsumo, reapresento.<> à
mos. em cada Estado e Teni.tório e no Distrito Fedem~. de modo a com:idemçio desta Casa. mbscrevc:udo integralmellte a justificaliCOD.templlr os mais 11f"C"sit!ldm
va entio. assinada poJo atua1 v,.,..PreSideute da República:
§ 3• O INPS reteri, do mootante recolhido, a título de IIXt
''E sobejamente conbecida a imponJncia da eálc:ação no
de adminislraçio, a importitlcia equivalente a I% (um po< cento), p!OCOSSO de desenvolvimento, nio s6 pelo que representa em terdepositado o restante DO Banco do Bmsil,. pua os rms pl'CVÍStos mos de supo<te pua coosolidação e expansão da ativ idade produtineste artigo.
va, mas sobmudo pa:que se trata de instrumento indispensável
paxa efetivação da cidadania.
Art. 3° Ficam isentas do IeOOib:imento do Salário-Educaçio:
No momento em que o País pretende IOIIIpCl' as limitações
I- AB empm;as que. obedecidas as DOimU que fcxem esta· do mbdeseuvolvimento e, em-cooseqõência.. ingressar DO Primeiro
bclecidas em Regulamento. mpn«enblm diretamente e is suas ex- Mundo, não poderá dispensar jamais um cxlraoldinãrio esforço na
ponsas, instituições de ensino de I" gt&U ou prognunas de bolsas área educacional
para seus empregados e os fllhos destes;
As DCJSSaS dcficiêocias DO SIC(()[' sio almnantes C cwspi:w:u
n - As instituições públic&s de ensino de qualquer gi&U, e c:ootta as pmpectivas de desenvolvimento naciooal C=ce, • cada
as particub=, devidamente registradas e reoonhecidos pela admi- dia. O número de maqpnotindos do sisem& cdacaciooal. A qnalidsde
nistr.lção estadnal de ensino;
do ensino segue uma ttajetótia de aviltamcmo ace1emdo. O Estado.
ill - As "'B"nizações hospifBhues e de assisl!ncia social, per fi!D, gasta pouc:o. e mal em matéria de edocaçio.
desde que comprovem enquadrar-se nos beneflCios da. Lei n°
Tal realidade coosli:tuiu Jft0CUPt1Çio 6mdarrvmral pmt. os
3.577. de2 de julho de 1959;
Coo~itnmtes de 1988, conforme se depreende da análise dos ctiSpooi.
IV -As organizações de fms c:ulturas que.- poi3. "este fun. tivos cootidos oa Carta Magna. que se dispõem soa;, ecilcação.
vierem a ser defini~ oo RegnlamMJro
Este projeto de lei pretende ferir um aspecto específico no
fmanciamento dos programas educaciODa.is. Tra.ta.-sc do salário-
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educação. coDlribuição social institufda pela Uiiliio e destinada a
§ 4" Os programas suplementa= de alimentação e assistênfmanciaro ensino fimdamentaJ
cia l saúde previstos DO art.. 208, Vll. serão fm.anciados com I'CICUl'Registre-se. a propósito, (p.Je o art. 212, §5°, da Constitui- sos provenientes de contribuições sociais e mtros" :reansos orçação. estabel= que o salári~c:açio setá comideDdo fonlo adi- mentários.
cional de finaDciamento do ensino f'tmclamental póblico. Para esse
§ 5° O ensino furvlamental público teiá como fonte adicioefeito, contUdo, toma-se indispea:Mvel que se proceda a alterações nal de fmaociameoto a contribuição social do salário-edn<açio. ~
Illl legislação que discipli!la a aplicação desses recursos._ a fim de
colhida. na fotma da lei. pelas cmpn:sas. que dela podetiodeWzir
assegurar mais eficiêocia e maior cqilidade.
_
. a aplicação realizada no emino fundamental de seus emptegados c
Aproveitam a esses propósitoS a eJ;rD;nação dos excessoS de dependentes.
centtalismo e burocracia. na adminisnaçio dos recuiSOS relativos
àquela contribuição. e sua meibo< distribuição em lermos ..,g;o.
(À Comissão tk A.s.nmtos Económicos -decisão
oais. É o que pmendc esse projeto.
terminativa.)
Com -efeito, o art. 1° visa assegurar uma maior puticip&çio
dos Municipios oo produto de me<:adaçio do ~ação.
O Sr. Tetonic Vilela Filho, JO Vice-Pnsidt!76~
emcoasmência com o art. 211, § Z', da Comtituiçio..que confere
deixa a cadeira da presidência, qUe ~ ocUpada pelo Sr.
àquelas entidades JDaÍCJ[' rcspoosabilidade no que oonceme à oferta
Levy Dias 3° Secretário.
de ensino fundamem.al público à populaçio.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os projetos üdoo sePor outro lado. o art. 2" vincula a alribuição e h"betação das
cctas de cada EsraGo, do Distrito Fcdexal e cada Munic.ipio h mes- rão publicados e remetidos às comissões competeDt.es.
Sobre a mesa, camtnk•ção que será lida pelo Sr. 1° Sec:rcmas DOIDI&S, procedimentos e critérios de mteio fiXados. respectivamente. para o Fundo de Participação dos Estados e do Distdto r.irio Cm exercício. SeD:.âdor Antônio CarloS Vala~s.
Fedetal- FPE, e pua o Fundo de Partícipoçio doo Muniápios É lida a seguinte:
FPM Tal regrameoto traduz a disposiçio de garantir uma melbor
Boosiüa. 20 de owço de 1995
<epanição zogional cios rocursos proveaieotes do ~ação.
Senhor ~sidente,
mercé do carárer man:adamente redistributivo do fPE e do FPM.
Comunico a Vossa Ex.Ceiêllcia. ncs tennos do art. 39~ alfnea
Afom isso. 6 de salientar-se que a sistemática proposla ofemaior agilidade à libernçio dos rea11sos. coodieiooaodo-a a, do Regimento Intemo. que me auseutan:i dos ttabalhos desta
tio-someme ls exigências constiruciooais -relacionadas: com a obri- Casa, no período de 21 de março a 4 de abril do conente ano. para
gatoriedade de alocação de
ocçameotários pan os progra· participar da 93" Coofei<nci.a lotetparlameotar.
Atenciosamente.- Senador' Carlos Wilson.
mas educacionais e ao cump:imc:D.IO de melas globais estabelecidas pelo Minis!Mo da: Edocação.
GRürollRASli.EJRó DA UNIÃO INIERPARLAMENrAR
Essas as medidas que. tenho.certeza. viabilizarão uma apliBrasllia.20 de maiÇO de 1995
caçio mais eficillte e mais justa ~ sempre escassos mansos des- Of.J6'95
timdos à educaçio. Para a aprovação do projeto, solicito. pois. eaSenhor Presidente.
can:cidamente. o indispensáel apoio dos ilustres pan=s."
Teoho a honra de comunicar a Vossa Excelência que inteSala das Sessões. 22 de owço de 1995.- Sei!lldor Jocl de gnuão "}, delegaçio brasileira à 93•. Coofetincia Int.etparlameotar.
HoDaoda.'
•
a tealizal'-se em Madrid, no período de 27 de março a 1o de abril
DECRETO-LEI N" lA:zi.
do ccmente ano. os seguintes Senadores:
DE23 DE OUTUBRO DE 1975
Guilhetmc Palmeim
Carlos Wilson
Dispõe oob.., o Salário-Edw:oçio
Rooaldo Ombà Lima
AproveitO a oportimidade pi3. ~ar a Vossa Excelência
Art.2ll.A Uniio.os Estados. o Distrito Federa! e os Muni·
os protestos da minha alta estima e distinta coosideraçio..- Depucípios OigailizãdO em ~gime de cola.bc:nç50 SeuS sistemas de entado Henrique E. Alves, Presideole.
sino.
~
O Sr. úvy Dias ft Seç_rerário deixo a t:tllkim da
§ 2" Os ID1lllidpios am'Uio prioritarlámeotc o0 imioo fundamental e pr6-escolar.
.
. ~presidência. que é oczqxzda pelo Sr. TeolÕnio Viliela Vi~
llw 12 Vice-Preside1'6e.
Art. 212. A UDiio aplicazá, anualmeote, mmca menos de
- O SR PRESIDENTE (feot&io Vliela Filho)- A comuoi-.
dezoito, e os Estados. o Distrito Feden.l_ e os M'unicfpios vime e
~
cinco por cento, oo mínimo, da reCeiiã fesu:ftanle de impostos, ação lida vai à p1blicação.
A Presidência teeebcu. do Suptt:mo Tribunal Fcdernl. o
canpreendida • proveaieo"' de tmosrem.cias. na manutenção •
Oficio o"S/11. de 1995 (o" 28195. oa origem). de 20 do CO<Teole,
desenvolvimento do ensino.
§ I • A parcela da anecadação de impostos !Dnsfcrida pela comunicando que essa Corte. nos autos do Recurso Exttaordinário
Uniio aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios. ou pelos ri' 167992-11210. Dão <OIIhecou do reauw e deelarou a iocoostituEstados aos mspectivos Municípios. nio 6 consiáêrada, pua efeito ciooalidade do capot do art. 10 da Lei 2145. de 29 de deumbeo
do c:á.lrulo pevisto neste artigo. receita do governo que a transfe- de 19S3.com aredaçilo dadapeloart.J•da Lei o"7.690.de IS de
dezembro de 1988rir.
§ Z' Pua efeito do cumprimento do disposto uo caput deste
0 expediente será encami.Dhado à Comissio de Constituiartigo. serão coosiderados os sistemas de ensino federal estadual e ção. Justiça e Cidadania (decisão tetmioativa).
.
municipal e os mcursos aplicados na forma do art. 213.
.
O SR. PRESIDENTE (feotôoio Vlle!a Filho)- A J'resi.
§ 3" A distribuição dos recursos públicos asseguranl
dência recebeu. do Govemo do Estado do Rio de Janeiro. o Oficio
dade ao atcndimento.das necessidades do ensino obrigarário. nos nR 17 4195. de 14 do corrente. encaminhando parte dos documentos
tennos do plano oacioo.ai de educação.
necessários à tramitação do Of'lciorJ!lS/9, de 199-S.
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o expediente sem llliOXaOO ao processado da matéria em .....

Nosso Pais tambémji propôs à ONU que o espaço maritimo cntie
a América do Sul e ~continente afric:mo seja salvaguardado como
O Oficio n" 5/9, de 1995, ficanl na S~taria-Geml da espaço de paz c u.niio, sem õ perigo das umas atamicas.
A este país servirei como SeDador da República, eleito pelo
Mesa agwmlando a manifestaçio do Banco CenttaL
O SR. PRESIDENTE (feotlloio Vilela Filho) - Há orado- voto direto e coosciente da .importincia de ser. nesta Casa,. um d~
_ _ . . , de meu Estado. o Estado de Sio Paulo. Trago. ""'
res iDscritos.
Ombros. mais votoS do que- poderia ter imaginado c, na mente.
Concedo a palavra ao nobre ~ RoD:leu Toma.
O SR. ROMEU· TUMA (PLSP. ProouDc:ia o seguinte dis- mais SODbos. do que talvez possa vir a realizar. Mas, afmal. llS socurso. Sem revisio do orador.) - Sr. Plesidenle, Srs. ~. nhos. quem os dm:ota?
Estoo filildo ao Partido Libcml, cuja orie!uçj<> politica é a
ensaiei por várias vezes ocupar pela primeiia Vez es:tã iri1: .ma. Recebi vários c:onselhos daqueles que, por longo tempo, militam ua de dignificar a pesaoa. O fimclameiOo do bl>cmlismo nio é o culto
área política: alguns dissetam que pato novo Dia morgulha fundo; à pessoa:~ a cultura dos valores imanentes. Essa doutrina deságua
DA idm do bem COIIIIID.
oottos, que o silêncio do apmtdiudo em muito importmlte.
De repente, vi que nesta Ooaa. Sr. Prosideote, além de conO liberalismo entende que a libcnladc é um apanágio da
seJI;aeiros. há aqueles. com alma nobre de amigos. que quemn que pcsSO&. A ma clcpcDd&lcia do Estado Dio clímina a liberdade. mas
todos tenham sucesso pcX' igual A amabilidade, o carinho, o entu~ a reconhece. A liberdade :aio consiste em obedecer a si mesmo,
s:iasmo c:cm que se é mcebido nesta Casa me deixa pofimduD::Dte mas em obedecer l cxdemjwídica instituída. A sociedade regrada
cmociooado. NaJhuma vez tive dific:uldadc em dar mdanerln a qual- por leis pan. atingir seus objetivos superi~Es. tem de coociliar aliquer proc:esso de oomp<lltam«<II pooque tinha a meu lado a bctdade com a au.,.;dade, fundaudo ..,.. equi1lbrio a cstabjljdapalaYllL .,;gados 80 Senado!cs que CODJi8oaxnpõem...,. Casa.
de da democ:racia b'bcral modema.
fenlncia.

Hoje jX<teDdo debutar. e debuto na tribuna de uma Casa por
cuja ÚJJica porta de acesso, que é a do voto popular, não se entra
sem 1ic:or tomado por uma forte emoçio: a emoção da consciência
de que este pleohio, ilumiiwlo pelas luzes da história de suas tradições. é um exemplo impar de inteligência. comgem cívica e sa.
bedoria polltica: a emoção da consciência de que este plc.wio é
solo sagrado, reduto incouquístivel de in<lepcndéocia e de trabalho. Aqui se rultiva a hoora nacioual; aqui se guarda a Constituição Fcdetal: aqoi se preserva a consciência nacional
O Senado da ~blica é o escudo da política naciooal.
Neste plcnmo, se pensam id6ias para se pensar a vida; aqui as toórias saem dos in-f6lios eruditos,. oo· silêncio mudo das bibliotecas,
das cáleâras, pam se transfOilllllr em tealidade legifcr.mte. Aqui a
doutrina ganha o sopro da vida. pmque as lcis nio sio plasmadas
tão-só pela ética e pela 16gica, mas também pela realidade: porque
a lei. como escreveu Nelson Hungria. antigo e S31ldoso Ministro
do Sup<emO Tn'buual Fcdcnl, "tem de vir.pam o c:bão do álrio
oode ecoa o :rumor das ruas. o vozerio da muJtidio, o estrépito da
vida, o fmga:.do mundo, o bmmido da trag6dia bumana".
Em 1951, poliçial civil do Estado de Sio Paulo; cm 1995,
Senador da Rcpiblica. Essa podcóa ser, Sr. Prcsidcote, S.., c Srs.
Senado=. em símese. a hist6ria de millha vida. Emrc essas datas.
o dcvctameor.o, a fidelidade c a ex.açio no a '''I'· nto das fuoções c
dos cargos que exerci, nateado scmpao pelo IeSpeito ao próximo.
Jamais deixei de afe!!dcr a um clUimado feito pelo Pais. Entre essas datas. o llllll% à Pátria. o amor a minha família. priDcipal·
mente l esp.xa extremosa e aos meus quatto fdbos,. sem o apoio
dos quais. ocrtamente. nio alnmçaria esta altuta da vida pública
ll8cioua1. o Senado da Rcpiblica.
Também faz parte da tcssilura de minha vida. pelo tear mágico do destino, o amor a Deus. a fé religiosa que ilumina todos os

O Seóado_ da República a que viemos servir não mudou o
cooceito ·que aprendemos nas aulas e nos livros da história do Direito Constitucional. Nosso Senado está ligado. pelo fio incoos'útil
da bislbria, àquele idealizado pelo Prooidente Geo<gc W ashlngton.
há 200 auos, cm palavras lapidams: 'Todoa os poderes legislativos
aqui otiiorgados scrio investidos no Coogi=o dos Estados Unidos. que se consti.tuir.í de um Senado e de uma Câmua de representantes." Aqueles países do mundo vocacionados pua a democracia foram seduzidos por essa i~ia de organizaçio política. e o
Brasil também.
-O eminente Senador José Samey, quando DO exercido da
~sidêocia da República. representando nosso PaíS a coovitc do
CDIJo Presidente Ronald Reagan. foi reocpciOnado pelo Congresso
dos Estados Unidos da América. cm sessio especial c coojunta do
Senado e da Câmara. em Wasbington. Em trecho de memorável
dismrSb proferido nessa ocasião, define a democmcia. dizendo:

"0 verdadeiro nóme da paz é democracia. poajUC
democracia é entendimento, é a c:apacidade de encootmr
soluções fom das soluções de fe<ça. Por isso as dcmocacias não-se gueaeiam.''

Confesso, eminente PRsidentey eminentes Srls e Sm. Senadores com os quais cami:oharei e atravessarei o umbral do s6allo
XXI. que soo um homem ac:ostmnado a ouvir e a pmtic:&r o exercício da paciência do diálogo e da COD<:6rtlia. Nenhum membro de
qualquer pallido desta Casa
meu adversário; ani<S,
meu
amigo. como tem sido desde os primeiros instaJ:U:s, e meu compa·
nheiro de mandato. Poderemos nos desavir acerca de ~ e conceitos. mas. com certeza. m.mca. havexemos de discadar sobre um
conceito maior: o bem comum do Brasil. Esta Casa é maiOI" do que
seus membros. Todos n6s passammos como ~ as DUVCDS.
meus minutos.
mas o Senado da República pemw>ecctá """' como o
Na lembrança. sempre pi<SCI1lcS. as lições de meus queridos bronze, o metal da História.
Desejo
que
o
início
desta
Legislatura
coincida
com
o início
pais. iznigmnres 8rabes vindos da S"Iria. cuja capital. Damasco. já
foi chainada "a enauzilhada das civilizações". por sua importância de um novo surto de desenvolvimmo do BrasiL PrincipelmeDI:e
bist6rica. Na Si:ria. a boadade e a solidariedaôe sio camc:tedstic:as porque os fatotes bésicos da organjzaçto politica e social isto 6, o
comuns encontradas nas pessoas. da mesma fomla que se encon- poder. a renda e a cultum 1tm. na chefia do Executivo- da União o
Presidente Femaodo Henrique Catdaso, político com pedi! de catram nas~ as timams doces.
Feli7meo.te. meus pais escolhepm1 o Brasil para viver, pois tadista. cientista social de =omc mundial, apoiado fortemente
o Brasil é um país que pratica a paz. E um país amcstiado aas liçõ- pelo eleitorado mciooal que o elegeu já no primeiro tomo.
Neste ÍlDl de s6culo, os blocos de poder político ec:onômico
es da conciliação e ~ diálogo. E um país de alma democrática. O
Brasil aderiu às convenções imemacionais sobm. direitos humauos. têm m.~dado o mapa-onlndi. As politicas govemamemais. no cam-
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po :intemaciona.I. têm de enfmata:r os novos desafios. Hoje as Nações p<ecisam agir globalmente. Os poises p<ecisam tomar iniciativas multilatemis no campo e~gico. A queda do Muro de Berlim. em 1989. e a superveniente desagnogoçio da ex-Uniio Soví6tica sio fatores que impõem aos governos o enfrem.amemo dessa
m 00emidade.
O Bmsí! jã está. avançando nessC sentido, com o aCOido do
~COSULJ! em exewçlo ap6s o ~cordo ~ Ou:ro_Preto. Se..
guDDos o exemplo da Unilo Européia. nascida do Tratado de
Maaslrich~ e laml>\m o do NAFTA. Tratado de L~ Como!n:io
da~ do Norte• ..unindo~ Eslados Unidos. o Canadi e o
M6Xlco m1m novo bloco ccooômico. E que Dio nos esqueçamos
do fcdalecimen'? ~coe ~mico do_o Tignos Asiáticos.!-.
meoo desenvolvimentista ocarido :na ÚIDJil do Paeffico.
O Brasil pm:isa estar &talfD a eau mu&rnçll, pm. que
pommoa "''"'P'""'" & marc:ha da HiJI6ri&. • cada poao. n& pooiçlo ativ& de IOIIboroJ do 11a110 ]Z6pzio doltiDo. e pm. .'l"" D1o fi-
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lembm.va-me dos idos de 1981, qwmdo eu ocupava a Presid&cia
do Couselho Fedenl da <lidem dos Advogados do Bnsil, e V_ Ex'
era o titular de uma delegacia .importante em São Paulo. Eu ainda
em moço quando fui cassado e perdi o meu mandato parlamentar.
dez anos de direitos políticos e a cadeira de professor. Mas isso
nio evitou que o policlal COireto e sério, que comandava a então
discricioniria Segunmça Polític:a e Social me desse um abraço e
\QUC. a partir dali, surgisse. entre mim e V. Ex•, uma amizade que
se iria solidificar e ser suficientc!DCllle forre pua vencer o tempo a
distincia e 0 silêncio. Depois de uma espécie de dWpon que.;,..
deu lugar ao roenc:oolro em 1990. acabamos sendo oo. . . .eiros
de trabalho. Quantas coisas se passaram neste Pais e que em tom
coolideoclal. só v_ Ex' e eu conhecemos aindA hoje!
demos
uma palavra a ninguém. se~ oa defesa do Pais. V. Exa e eu temo& sido homens tio apccb:ejldos. tio mallra1ados., tio lmmilba:.
do&, e 1an1a g e n t e - o que havia per aú da dcf... do il>plblioo. A8<Jm, Deus nos IXWXe de volta. Se, na qnalid&dc
quiiiDOI ~ ~e d&qu~lo oupo<bloco ~ "' <XlllVCIICICIICOl meu- de Relato<.
Ex' foi um doo "'e mail poutou e . _ moela mna
lar do ~"" Mundo. iD.c:lwu.vo provewdo du ciladu do &Valln- iD<:alfid6n<i& pon que o ut. 144 da Conltitniçio Fedlnl so tome
,.. econ.lmicas que começam & _ _ àmr.._ blooo&. com,_ nma ftlllidlde que ban que nos neate Senado. B
flexos perigosos na nossa ~id•de e<.'OI1&nic:a.
~
que intercl1lD:e que V. Ex• teoba citado o 1ivio O Brad, País do
AJ=Ddemos que a Hislória 6 tempo • • Geosnf~a 6 espaço. Fnluro. de Stefan Zweig. o judeu que fugiu da Alemanha lliZista
Nesse sentido, dev~se unir a talcfa de ~ desse DOVO mape- o que acabou se suicidando, era Peaópolis. com receio de que HimúDdi do História OO!llempOrinea. exer=do com digDidade o popol tia. enli!o já na díantein. CODSeBUisse conquisrar o mundo- Nesse
de oir.ava ccooomia do planeta. com a tatd'a também grandiosa de sal- paralelo que faz. V. Ex• mostra que Dão bi mais espaço no mundo
vaguml:araimeosicfãodocspaçoterritorialbnsüeiro.
para. as ditaduras. V. Ex•6 ~nte, Senador Tuma., um empaNo campo da segunnça plblica. o Brasil precisa cominuar nhador do eSCDdo. um bravo guez:reíro e, cano tal, um Dom Quiimplementando politicas multilaterais de combate incansável ls xote. num partido que tem apenas um Senador. a demons:uv que
drogas. ao teaorismc> intemacional e nacional, qUe eOi:oeça ares.. V. Ex• nio 6 s6.1íder de si pt6prio, mas uma espkic do líder dos
surgir, c, principalmco.te, ao crime organi.mdo. amigos que, como cu, o aplaudem e se solidarimm. com o seu disA nossa soberánia. e o nosso orgulho aaciooais aio podem cuno. Muito obrigado.
permitir que o País se ttansfonne em entreposto mundial de distriO SR. ROMEU 11JMA -Agradeço a V. Ex• por essa mabuição de :DaiC6t.ic:os e, omito DlCDOS, em par.ú50 f"lSCil para a lava- nifestação de aplt!ÇO e carinho, que. alW, foi SCD:Ipr'C a fotma com
gem de diDheiro proveniente do crime organizado.
que me tratou. Com muito orgulho. chamo-o de ''meu padrinho".
Nossos Códigos Penal e Processual Penal. editados 00 iní- Freqaentemente,. a história das pessoas segue um ca.minbo c::om:to,
cio da ~ de 40, pccisam ser aparelhados para um enfzmta- quando' com elas camjnbpm bom: amigos.
DICIJ!O mais <XlDSelll.ineo com a ...Jidade criminógen& da atualidaAvaliei "'e SOiia I<a!men1e um Dom Quixote a lutar cm~n
de. B pm:iso que a oplicaçlo da lei seja feita de foana c:él=. pois os moiDhos de vento pelos giganles da politica naciooal que tém
a justiça apliq.da taJ:diameZlle incentiva a idéia de impunidade.
assento nesta Casa. Mas vi que iodos n6s mmidos somos o vento
O sistema legal bctsileiro I1io pemlile que o juiz crie o Di- que toca u pi.s dos moi:llhos pua engmnrJecer esta P!tria. É assim
reito. mas apenas que ãpliqoc 0 Dileito vigente. Dessa. fcxma. 0 Ju- que vejo o Senado da Repóblica.: como o vemo. potente e forte.
diciirio. is vezes. f!C& de mfos atadas. à mero! desses procedi- que nio dcin o moinho parar. Nio seu um lutador pam deaotar as
men<os zitualistieos e procrastiuadores - aquela profecia feita po< P's do moiDhn- Por isso, aqui me sinto feliz.
Stefan ZWig. mtor do livro _Bnul, Pois do Futuro. quando. em
Tive a alegria de rê-lo cano C.efe no Minislério da JustiçanossoPafs.em 1941.jt~uma malidade..
A sua ll3Dqllilidade. a sua segur.mça na tomada de decisões. mar<llegamos a esse
#de século cotoo uma grande naç1o e cada pela humildade sadia. easinou-me cp.Ie o cumprim.c:nro da lei
bav=mos de aescer mais. futuro afOla. A gDlllil<ia desse lilluro 6 o melhor caminho pam o homem público.
gmndioso está em 11a110 passado histórico. topldo de herois. múSe privo da amizade daqueles que, em tese. poderiam ser
m.s. de cantos de vitó<ia. de soohoo de liberdade e de ttabalho!
advCISários politi= em horas dific:eis. quando dirigia o 6rgio da
destino do Bnsil será 0 de ocupar 0 seu lugar de relevo Policia de São Paulo e que hoje me manifestam o seu carinho. 6
e...., as nações. iluminado pela coostelação do Cruzeiro do SnL porque eles sabem que quem Ollllpt~ a lei respeita o ser humano_
Este Pais há de ser uma gmnde pot&cia. habitado por um grande E isso
meu Plesidcnte. TIVe V. Ex•, tive Saulo Ramos. tive
povo. com ordem. e propsso.. Deus gwmfe 0 Brasil!
tive Oscar Coa€&. Como exemplos: de Minimoo da Justiça que me
O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex• um aparte?
p:restigiamm. que me ajJdaram na dificil caminhada de d:tefmrum
O SR. ROMEU TUMA- Pois llio. nobre Senado<.
6rgio policiaL
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Romeu Tuma. entendo
Gr.oças a Deus. nio temo "'e me penitellciar pol' alguma
que à melhor foana de homenageá-lo é cano fiZ: ouvi-lo em silên- iDjlstiça potventura praticada_ Se en tivesse cometido algums. V.
cio. Mas V. Ex• demOilStlOU que o seu début não foi o de quem Ex• e os outros que me dirigiam. pela sabedoria e pela dignidade
começa com passos trocados. Experienle das tribunas. V. &• m~ na cooduçlo dos cazgos. teriam me mpRCDdido pant. que cu nio
nhw a fmse de que o Senado é 0 escudo da polftica nacional rqx:tisse o ato. E todos saíam meus amigos. Tenho essa alegria e
Omitiu. px6m. que •.atrás do escudo. está. um bravo guerreiro a de- felicidade e ainda o orguJbo de apresentar aos meus filhos a histófender 0 Poder Legis.Jat.ivo. que é v. Ex•. Enquanto eu 0 ouvia, ria da minha profiSSão de Cllefe de Polícia, desde investigador até
S-=tário da Pollcia FedcnL

r;io

v.

ru:n

o

rtz,

ANAIS DO SENADO FEDERAL

246

Março de 1995

HOje, cano humilde Seoad<r, espero imilar oo géDioo que por automaticamente resolver os grandes problemas, os grancJá d,ile..
mas. as ~ aflJÇi)es? Não ~io que seja apenas o refúgio da
essas cadeias amis C"'Dinbam DO dia-a-diada politicamciooal.
coosciência daqueles que sabem que não há como fugir de uma
O Sr- Esperlclão Amln- l'emliuo-""' V. Ex• um opor!e?
O SR. ROMEU 'IUMA -CcmiiiiW>JU=.nobre S<zJadcr. ~ que está zodo inlJXIsta a cada pais pelo que acontece
O SR. PRESIDENTE (Alllooio Carlos Valadates) - A nos outros países. CreiO. sun. que temos a oportunidade. nesae moMesa lembm ao nobre Senada Espetidiio Amin que,o lempO do mento cm que admnunos que a economia vai gii'ar"ei:o. tomo do
Senador Romeu Tuma j! esti esgolado- V- Ex• dispod de um mi- mercado e ser repd.A por ek. de estabelecer posições fundamentais
voltadas esseoctaimco.te pua o cidadão. DDto pa13. o aparte.
Tenho amdo !olor, Sr'> e Srs. Seoadotes, das p<eOC1lJl8ÇÕCS
O Sr- Esperidlio AmiD - Sem _._ Associo-me, Senador Romeu Tuma, ao júbilo, ao resozüo de todos D6s, ...,. Parca, de muitos com a cxbdaema Ouço falar em cidadania como se se
por ~lo aqui no SeDado Fedenl Esse júbilo 6 de!erminodo nio referissem a uma m.a..ua amorfa, a multidões sem. idCntidade.
apenas pela cilamslincia do seu Wlo eloitonl, mu, acima de Como se pan;Jbis._,. daquela noçio antiga de Estado, da reialUdo, pela coe:6Dcia da sua vida, pllllada pela setiodade. rollricada çio do soberuo """ o al<h10. do chefe com o empl1'gado, do lípela humildade e sobretudo pela sabodoriadequemji viveu si!Ua- der c:om o liden.do. o E.sudo ansr.c::Uiico, o Estado que teria nasciçllel de ccmflito, situações em que o jJI7D e a modençlo fonm os do antes de tociol "' ~. Nessa visào de Estado, vejo inserirpDdes iDslnunenlos na bouca de rolnções. Pe< tudo isso o por se muito discuno bomao sobre cida.dania.
muilo mais quo ji foi dito poloo quo me ...........,.m V. Ex' 6
De :ariaba pate. Pft'fEro uma noção de Estado em que o cimuilo bem-vindo o bi de ser, sem qualquer romlxa de dóvida. um dadio seja o verd..:k.-t' f*Iio. cm que a relação do sobenmo com
guia de muitu das docisõoo quo o Souado Fodoml ta:i de mostar o sddito n1o exuta rm ~ o sobenmo seja. o cida.dlo. A dcfiniçio
doravllite. Meus cump:imrmt01t
de Altbusius.. WIJJado a qual a força do govemo estf. em. sua capaO SR. ROMEU 'IUMA- Apdeço a V. Ex'. Millb& <OD- cidade de a..s;Kp:".l!W a fr(JC'ldadr do indivíduo singo:lar. Nio adianta
defender )':ICXwtõr• ~ "mu,ms a:nportantes pam o conj.:ml:o dos ciduta 50 espelb& muilo llO(CODduta de V.Ex.•
cladi.os, se o cJd,a,d.6.' IDoll'W adualioeote nio tem acesso adequado a
Muito obrigado, Sr. PtesideDic.
éssas vantag:nu. <l '~"' a que me tcfno tem cam., tem nome,
Dumnre o discurso do Sr. Rom~u Tuma, o Sr. tem sentlme'c~ Wtr; nrrnnçu.
Teotônio Vi/da Füho, Jll Vice-Presidenk, deixa a cadeiAc:redll(l quor .. ft".a.."me:cte eSlaiDOS cogitando de uma sora da presidência. qllt! i ocupada pt/o Sr. A11t0nio Qu. cialdem:x::raca rm ~.o~::. h.u. pcQ-e e em construção. haveremos de
los Valadores. Suplen~etkSecntário.
chegar a comll\1-.r uma c.au cm que o verdadeirochefesejaocida.

o

dão.

eon.

SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos V.aladares)cedo a palavra ao noÇre Senador Gc:raldo Melo, por cessio do Se-

o..• ...,

'nadar Ltlcio Alcânlarn-

O SR- GERALDO MELO (PSDB-RN. Promlocia o seguinte discuno. Sem revislo do orador.) -Sr. PJ:esidente, Srs. Se;
nadoles. Deus sabe bem com que emoção chego a· esta triWna. E
como se, de repen~ o deslumbramento de um jovem. meio antigo. que a'inda chegou a ver o plenário do Senado Federal. em seus
últimos momentos no velho Palác:J.o M~ tivesse certa imõiçio
de perturbar, com sua voz. a voz de tantas pessoas eminentes, que,
ao longo de-quase dois séculos, ocupuam esta tribuna, quase todosasmriçodo Brasil.
l)eus. sabe bem com que emoção IeCOilbcço. entretanro, que
a cada um de nós, Senadoras e Senadores do Brasil de hoje. aHis-t6ria oferece uma opxnuüdade quase úuica.
Otegamos pata receber da História do nosso País a oportuDidadc de ajudar a CODStrui:r, a c:in.zClaro perfil de uma Nação que
nem mesmo n6s. que havezemos de ajudar na sua construção. ainda sabemos que formato definitivo vai tei". Sabemos, eJJirelanto,
que estamos vivendo um momento sob a liderança de alguém que
úrtetpreta, acima de tudo, uma tomada clam de posição do povo
brasileiro.

--

O povo bta.sileiro. em 1994, ao entregar o seu destino ao
Presidente Femando Hem:ique Caidoso e a cada um de n6s o direiw- e a rcspoosabilidade de hoje estar aqui. disse,. com muita clareza. que desejava iDsctfr o nossO País na nova realidade do mundo.
De m.iiilia parte, aqui chego- filiado ao PSDB -. comprometido com a tese essencial da socialdemocracia e por isso mesmo
interessado em saber em que de fato consiste a socialdemocmcia
em um país pom.. Sett apenas ...: eu me pergunto --um refúgio
para as oossas consciências. agora. que muitos de nós, que empunhamos bandeiias distintaS no ptSSado, aplaudimos o super-~eroi
dos novos tempos. que é o men:ado. o novo Batman. uma entidade invisível que p;uece ter, cu que se presume tenha, o condão de

Tenho um. ~a.nll butbria pai3. contar. que ouvi DO interior do lDC\.1 l.J.!,aj,. ao &DI., panado. Essa história, pua mim. é
uma pu<~<
"~o •• 'oua. podiam ser e como as coisas
!llo.devwo ""
_ Em uma ~ , aJ..a,.i. Sr, Presidente, do úuerior do Rio
Gtande do l'lft~" C'D. • R; tn-1 um W't lbo. bumilde. que me contou ser
apJSC:n1ado do tl.- 'lt t "kA.L dade quando o FUNRURAL pagav a apenas uma f~ãc • salMto mimmo. A sua apa;entadoria era
tio ridiculamf:nw f*.IW'IM • drpd.mte que OS seus rtlhos. mesmo
muito pobns. UM., PI-....., ·~o pai de outra maneim, resolveram pep, durlaw ..,.._ • - CXJDU'Ibuição à ~vidência para que
umcba o wlx:t puo.:k.,..t~P,...._• comumpouromaisde dignidade. Quedo HM .lia \ÍIII'Jl1U a aposentada:ia foi xequerida, mas
o pedido fot m.kl~ ..... a &kpçio de que o velho não podia
aposc:DW· se porquc- JA .n ap;"~Wi!tado.
Fu1 a.xu.. a • t.-.. ~da Previdência a sin.lação do
velho e drles ouw1 a wp!DW "'O senhor não se preocupe que ele
:rtt:ebcri de ...oa.a o -. ~uo c:oaigido"_ E foi ai que lhes perguntci: "'Q.lca:l foi 'l'Jl' 4.tl.• a "oc:és que esse velho queria passar
dez cu quuu:e &DCJ& ~ o dmheíro dele no cofre de vocés?
Grande cotSa "oc.l:a .u.o olrroceodo a esse homem!'' Vamos considerar que cio lJ .,...1M' baw .00 mflação no BrasiL Assim. chmm1e
lOdos esses ~ k'Jdo.) més o velbo levou o seu dinheiro. que foi
guardado em uma p~ta e. aD05 depois, devolvido intacto e sem
acréscimo a es.sc cootnb.:UM.e. Não, o que ele fez foi CO!I1p'l'3f um
serviço ao Est.a.do. Ele comprou e pagoo. Se comprasse e pagaSse a
uma cmptesa qualquer e. ao final do pagamento. ouvisse a notícia
de que a empresa vendera uma mercadoria da qual nlo dispmba
para entregar, o que seria esse empresário? Seria um simples calotciro, um estclionatário e nada mais. Mas se é o Estado quem faz
iSso, e se quem perde é _o cidadão, eolão. que imp:ntâncii tem?
Damo5 uma solução 'brilhante: devolvemos o dinheiro do homem.
Or.t.. devolver o diDheíro do homem! Quem sabe ele não gostaria
de ter comprado um vaca ao i.Dv6s de dar uma contribuição para a
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Prcv:idência durante esse periodo? Devolver o dinheiro do homem _to do Presidente- Femando Jt:emique Cardoso existe a p8ltir do
nio é solução.
8xanciC-coiDpE'OIIÚsso com o povo, sobre o qual edificou a sua vil6S6 ten=mos aberto o espaço a que o cidadão brasileiro tem ria. A substância do seu mandato emana do discurso e do c:ompro.
direito quando, em uma situação cano esta, s6 existir uma solução misso que Sua Excelência assumiu, que 6 a mesma substancia do
possível: o homem comprou uma aposentadoria e vai recebê--la. Se mandato dos Senadores do PSDB. N6s S<:IDl06 pato do ~
ele oio tinha dileito à aposeoradoria.. isso teria de ser oMervado no menlo político a que Sua Exceléucia se p:opõe. E. por CIUSI. diao.
primeiro mês, DO primeiro pagamento. Nunca taDlOS aoos depois.
Sr. Presidente, coDfesso que estr.mhei ~ e emamo
O que estou dizendo com estas palavms 6 que acbo que o que forças mganizadas da sociedade criem o cenáio, em nome do
cidadão precisa aparecer nas repartições e por elas ser visto como exercício da cbamada demoç:mcla direta. das pressões. que~ Jegfti.
o verdadeiro paiiio, o dono, o chefe.. Que não se podC romper com mo, que é saudável. que amja a sociedade democ:d.tica. mu aia
ele um c:ootrato assim. sem mais nem menos.
nas avenidas, nas ruas um clima c:oafrartaçio desntu::essúia.
Quis cootar essa história apenas pam dizer que trouxe de
A democracia nos mstou muito, a todoa O& tnsileirol em
longe a im~ de que a nossa wefa, na hora de modemizar comum. E, se a quetemos forte e vigorosa, temos que defender u
este País. M de ser a de eOCO!Jil'U um lugar par.a. colocar o cldadão instituições que criamoS para operar o sistema dcmoc::rf.tico.
no centro das preocupações e dos direitos da oossa sociedade.
Nio se justifica que expressemos a div~ apeou na
O Sr. Bernardo Cabral Pemlite-me V. Ex• um aparte?
agilaçio da ma. na caúroo.tação c:om motocicletas da segmmça
O SR GERALDO MELO - Concedo o """"" ao nobro do Presidente. Afmal. estio aqui~ todas u com:atca
Sczwlor Bcmudo Calnl.
de pcnsamCJIIo. inc:lusivc aquelas que proamun a rua pua .._
O Sr. Bernardo Cabrol- Nolm: Scnader, a última frase do saro seu JntCSIO.
discurso de V. Ex' leva-me a Ílll<mllllpÔ-lo. Espero que essa interi'ortmo,J> lugar do <Xlllfromo, do embate, 6 aqui, no IICÍo
mpçio Dlo quebm a linearidade lio bem desenvolvida do disaJno do Coop~. E ele. o Congmsso, a instihliçio da democmci•
de V. Ex•. pois- que V. Ex• inicia lembntodo o estado arlstot6liro, para aferir, oonfronlar, pemwtar as icl&u,. as propostas,. u posiçõpusa pela experi&Jcia de um homem simples. história que V~ Ex• es.
110gistta. pam chegar ao JlOiliO fundamental do seu discurso, que é
Caosidcro, portanro. que cstamao na hcn de pedir "'• too cidadão. Veja que esta Ccustib.Ji'iio abre o seu pórtico -com o hO:. dos nós nos debrucemos, sem emoções. sem tmumas, sem con&mem,. e não foi por mero acidente topográfioo que desprcz.ou o que rl.as, soh'e a tarefa de comtruir o Pais com que sonhamos. pm:a que
as Constillliçõcs de outrora
que oomoçavam pelo Eslado • possa emetgir do oosso trabalho aquele espaço sobte o qual se cojogavam os Oimitos e Garantias lndividuais pca o fim. Hoje, loque o cidadão brasileiro, pam que se possa climiDar aquela relaquando V. Ex• faz uma inausio inclusive pelo Direito ID.remacio- çilo de fOIÇ& do Estado com o cidadão. Ari> hoje. nlo cntcDdo por
nal, vejo que concede a este Plenário u.tDa gtmdc alegria: a mim. que, se o cidadão deve ao Estado, ele pode ser ..ecutado pelo Esque o conheci come>" Governador do Estado do Rio Gnncle do tado; mas se o Estado deve ao cidadio. eslc nio o executa. Se o ciN-. ua compmbia do nosso saudoso Ulysscs Guimaries - cm dadio deve ao Estado, os seus bem podem "" penha-adas; se o
seguida. coohoci o GovctDadoc ~ Culos Valaduos, que Estrelo deve ao cidadão, os bens do Estado Dio podem sofrer popn:side boje a sessão; portanto, dois Govcmadotes coohecidos ao nbcn.. Se o cidadio tem que falar mm processo, ele tem um pn.mesmo tempo em uma situação privilegiada -, e pelo fato de eu.- zo; se o Estado tem que falarconlra o cidadão,osJDZOS sio muito
contr.u:-se na nassa tt:iWna de bomn o professor- Amke:D F&issol ID&Íol'CS'Pinro, PrcSidcolc da Academia Intemadmal de JurispmdEIICÍ& e
Por qu;.? O Estado ~ ob!1 da sociod•de A sociedade nio é
Direito Comparado,. a ouvi-lo, no c::mro, do do da sua imcosa su- filha do Estado. O Estado 6 oln de crlaçio dos h = - Repelinperioridade cm coohocimezltos jwfdicoo.
do a id& de Althusius: o Estado~ r.uro da vontade dos cidadios;
O SR. 6ERALDO MELO- V. Ex' esti me deixando .... ele é fruto de uma dccisio consciente que a sociedade tomou ao
voso com essa. platéia tio .iln.stre.
longo do tempo; ele.~ a mstinJiçio que 0$ homem aWam pua
O Sr. Bernardo Cabrol-Edigoa V. Ex'. coma iDtdig&>- realizar aquelas .....r.. coletivas que nenhum individuo ~
cia com que defende DO seu disauso o problema da refODDa pnwi- mente :iria rcalizar.
.
dcnciária_ que adma de qualquer impooiçllo poütic:a cst.f. a <&IB&
Por isso, o Estado deve subcxdiuar_.., ao oompromisso esque a sua consciéncia .lhe tn'bata. Senadcr Geraldo Melo, meus pa- seaci.ol de fazer da oonsttuçio da' felicidade do individuo sinsJlar
rabéns!
o seo primeiro~ O maior de rodos.
O SR. GERALDO MELO - Fioo uwito homado cm inÉ demro desse espirita, é com essa idéia, é com esse c::omcorpomr ao meu modesto prom.mciamento a pcticipaçio de um
homem eminente, por quem tcnb.o não apeoU uma gmnde estima promisso, que tmduzo, St"s c Sts. Scuadores, todos os gritos que
pessoal mas também mWt.o. admiração c..spcito. Mlito obrigado a ouvi na minha. tena...E a fOtiD.a como chegam. 1 minha alma e i.
minha cmoçio, todas as canções que ouvi ..,radas pelo meu
V.&a
Sr. Pzesideute, sei que a nossa tarefa rem uma intcrfac:e, que povo, todos os abraços. todos os c:arillbos, todas as temuras do
espero ttanqüila na mã.ióriã das vezes. mas: lá de ter também seus povo que me mandou para á.. Um povo que tem a imensa capacidade de participar de um pois c voe que, coquanro uns pedaços flomomentos nervosos com o processo polftiro de cada dia.
Vejo, por ..cmplo. os acootocimcntosdosúhimos dez dias. rescem. OUiros pedaços !"'''"..,...., cstiolados. paralisldos. cmE não tCllbo como CSCOllder desta Casa uma SUIJI=4. De minha brulecidos c injlstiçados. Mas, apesar disso, um p:wo que conse-j>arlc. desejo di= que soo um homem de Partido, do PSDB. que guiu munir-~ na praça em 1994 e dcscol:rir dcmro de. si reWhos
.
não participo daquele tipo de coocurso que um dia o nosso querido ptociooos de cspcmoça.
Foi pela )mção desses pedaços de cspccmça que cheguei
e eminente: colega Jader Barba.lbo quis estabelecer pua sabei' se eu
era mais govemista do que ele. Não participo-desse tipo de COIICIJIIo aqui. e 6 com eles que JRlendo annprir o mandato com que fui
so. Eu não pertenço o um Paztido que apóia o Govemo. Eu perten- hOOilldo pelo povo da minha !ma.
Obrigado, Sr.P=idcnlc.
ço a um Partido que é o próprio Govemo. A substância do manda-
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Durrmte o dist:Urso do Sr. Ana/do Melo, O Sr.
A1110nio Carlos Va/adan.r, Sllple.,.e<k &CTetário,deixa
a azdeira da presidincia., que I OCllpt'lda pelo Sr. Nabor
Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Nabo< .h!Dior)- Coo<:cdo a palavta
10 110lmo Seuador Ant&ôo Carlos Valada!=

O SR. ANI'ÔNIO CARLOS VALADARES (PFL-BA.
Pmmmcia o seguiDte ctisamo.)''Mas douoor,
uma esmola pua um homem que Esio
ou lhe mal& de vetl!OIIha
ou vicia o cidadlo".
(cantada pelo maioc dos DIAioles cantaM do No<de&te, saudoso LUIZ GONZAGA)
Sr. l'losideme, St"s o Sn. Seaadores, o nordestino--jo
ji CIID.5CU de tanta promessa e da esmola pog&,.. lieDto$ de tnbolho. O ZIOidestino quer dos seus govemmeo. pora ..m.ntar mais
uma seca que se alastra na ~giio. ações objetivu e du:ndomu
que nlo o deixe conviver eom a fome e a misáiL
O semi-'rido, SS% da .egiio IIOldestina, volla a c:onviver
cem o quocho damos<:o pintado maia pela iDcaDpo!&cia deDOSSO&
goveman,.. do que ptOJrilmonto pelo --.jo que, do mioo calolu, do ODUda "'la ro~ di um doJIIOllllnlivo dopmisl&lcia. do

trabalho e do hlta, mantendo-se :oo seu h6bitat. na bole& de que um
dia o Bruilseja de todos DÓs o aio do UDS pouc:oo. •
Nio pode11100, Sr. Plesidcute. de si comcieucia, admitir
mais dois "br.a:sis". Um Brasil índustriaiizado..e moderno e outro.
um Brasil de cxcluidos, oode im:pe:ra a fome, priDcipalmente oo
Nome.re, com os oeus 19 milhões de pob= e 9 milhões de indigentes. agravando-se .essa situaçio na zooa rural quando a metade
de sua populaçio 6 composta po< pobtes e um terço por indigentes.

Mas o IIOldesliDO nlio 6

~ po< causs

do seu clima. dos

escassos IOCUrSOS II1ÍlleraÍS, oo pela maldosa propo1ada indolêocia.
Nio é pobre tamb&n por causa da seca, px mais danosa que seja
sua ~ ""'= a populaçio. Sua polnza doco<re da f<rma
com que uma mÍDaia se apropria e se utilizA dos meios de produ·
çio dispooiveis diaDie de uma oconomia <rpDizada em bases <Xlll·
ac~oas qtte nio piCSiigia o tnbolbador. deixando CClC& de 40%
da populaçio O<XlOOIIlÍCIIDellle ativa desempregada, o que se agrava ua zooa mm!. oode &IÚJ80 a 67% dos llllbalhadores.
A SECA aJo 6 de hoje e nem de ODlem.
A ptlmeim mençio da soca no No!desre data de 1564. Mençio feil.a pelo missionário 1:.oureto de Couto quando, de suas andauças pela Regiio, se deparou com a falta dágua. Desta dara, a
cmoologia dos aoos da estiagem apoota que. a partir de quaDdo o
Govemocoosideu. ofatocomocrisesocial. em tomo de 1887, aumeola c:msideravelmcnre o Dllmcro de poi!odos de seca. Assim,

....

vejamos:

No s6oulo XVI-3 socas
No século XVII- 7 socas
No século xvm- 4 socas
No S4Sculo XIX- 3 socas
No nosso séaJlo XX. o número sobe assustadorameDf.e para
19. dando margem para o que se convenci.OD.OU chamar de ''indústria da. seca".
Passa o setor p:íblico a criar lrgios e mais 6rgãos.••
Em 1904, aia a. C,omissio de Apoio c Desenvolvimento de
Estudos e Obms de Engenharia Contn os Efeitos da Seca.
Essa Comissão se pmocupou basicamente em cuidar de
olletnml de poça< e CÕOStrução de açudes.
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Em 1909 t criada a Inspotoria de Obms """'" a Seca. Dez
anos mail tarde, o Instituto Fedcml cmtra a Seca e. em 1945, o
Departamen1o Naciooal de Obms """'" a Seca.
Nesta metade do s6culo XX, segundo o ptóprio Celso Furtado. poodomiDou uma "visio hidriuli<:a" no oombate à seca, preocupolldo-se tio-somente com a c:oostruçio de borngens e açudes,
obms que pam!isavam com a volla do ÜlVel!'O. nlio llavendo, portanto, continuidade de açio, bldo isso aliado também 1s oonstaDtes
• - f a l t a s de !eCUISOSSomeute na dkada de 40 ~ c,JC COJJJeÇ8. a se estudar o assunto cientificamente,. tentando-se maiores ooobccimentos e compt=!Sio doo efeitos da seca, quando 6 criado o Serviço Agroindustri&L
No pet!odo de 1951/1953, o eoooomista R&mlode Almeida sugere a aiaçlio da Comissio Naciooal do Planejamento do
Nome.re. Em 1953. cria-se o BODOO do Nome.re do B=il
Sob a coordenação do O<XlOOmista Celso Fmtado, foi criado
o Grupo de Tmhllbo para o Desenvolvimento do Nordeste.
Ainda em. 1959, no govemo JusceliDo Kubitschek. foi criada a Opaaçio No<de&te. Nos r.,. de 1959, com o advento da SUDENE. sio elaborados quatro Planos Diretores para o desenvolvimemo da Resifo.
A partir de 1971. com os PlaDoa: NacioDais de Desenvolvimento o a oeni11Jjzoçlo do prooesao do plauojamonto, ~t~rgem os
PlaDOo do Dosenvolvimon!o do Nmleáo, agora. outretanto, IOb a
foana de """""" aos PiaDos Naciooais. A partir desse pododo, os
P1aDcs Regionais começam a perder sua autoDOmia..
Al6m do mais, a tendSncia oenttalizadon da nova poHtioa
do NOidesre, a partir de 1967, prefere adotar medidas pate<Dalistas
e de fundo político eleitoreiro, através dos denominados "Projetos
Impactos" (P!N, PROTERRA. POWNORDESTE, Projeto Sertanejo, Programa de Desenvol•imento da AgroiDdústria).
- ·· Nessa dauça de siglas de órgãos fedenis. quem dauçou
mesmo foi o sertanejo. não sob os acordes da sanfona de Luiz
Gonzaga. mas. sim. na batucada desafinada de políticas govema.meotaii voltadas mais pam os interesses poliliquei:ros de cada época. não solucionando e nem equacicG•ndo o (mblema. de modo
que a ,gente nordestina pudesse eoovivc:t com esse fellÔ!DeDO climátiCo. c:oillo convive o povo europeu e ootros povos que passam
mais de seis meses com neve. sob o frio intenso.
No Nordcstc. eis :recunos aplic:ac:k>s tSm uma visão patemalista c, na. maioria das vezes. sio aplicados segundo prioridades
políticas que nio se compatibilizam c:om os anseios da comunida-

de do P!"""'SO iDtegllldo de deseuvolvimento.
•
É a pnlpria filosofJa do sisrema capitalista oligopóli"?: a
pobteza da maioria 6 a focma de alimentação da riqueza da mmoria.

Esvaziam os n:cur.oos rmanceiros da SUDENE e do BNB.
bem oomo do Prognma de !ncenlivos Fiscais.

O processo de dominaçio da OOODOmia distorce critérios de
prioridades. de modo que peunite a marginalização da maioria.
Não exisre p!anejamento participativo. Defendemos o plauejamemo participalivo por se c:onstibJir um proCesso pOlítico vinculado à decisio da ,.;ena, tomada pela maioria, em beneficio da
maioria.
O uccessitado ~ quem mais sabe de suas nceessidadcs; ele
pode apresentar. na sua simplicidade, soluções práticas pmt os
seus problemas.

Defendemos serurgememeDte ~o o Govemo coohc-

ccr de perto. Dão nos gabinete$ de ar condicionado. os problemas
dos diversos grupos sociais nordestinos. para que se plSS8 ter uma
idéia adequada do volume deles. O seu d.esc:onbecimento. além de
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ensejar medidas paliativas e assisleDcialistas~ dificulta o atendimento de necessidades relevantes dos grupos mais CUCIIf:es e dos
desprivilegiados.
O Sr. Bernardo CabraJ- PerJDite..me V. Ex• um aparte?
A Sr" Júnia Marise-Pennite-me V. &•um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Coocedo o
aparte a V. Ex". oobn: Líder do Partido Progressista, Seuador Ber!Wdo Cabr.tl, e, em segui<!., l Senadom 1úuia Marise.

O Sr. Bernardo Cabral- Gosluia apenaa de dizer - sendo, evidenlemeo.re, dispensáveis as solidariodades - que V. &.•
fala em DOme da Li~ do Partido Progm;sista D<Sia tarde.
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- A homa
dessa distinçãO é de v. Ex", Scaador BerDaido Cabral.
Coacedo o aparte à nolxe Senadon 1úuia Marise.
A Sr" Júoia Mame - Scaador AJIIlloio Cados Valada=,
vellho acompalJbando a exposição de V. &.•, em seu ,gnmde discurso do estma na tribuna do Senado Fc:cleral. FlqUCi nwfjtando se
intenumpia essa análise tão realista e objeliva que V. Ex- tmça a
~espeilo da tealidade do Notdeste brasileiro c tamb&n do seu Estado. Na coadiçãO de Líder do PDT DeSia Casa, em nome da minha
Bancada, desejo cumprimell!!-lo. !"ÍD<ipalmente sabendo ~e o
nobre Seuador fala com conhecimento de causa. Aliás. fomos
companheiros.! época em que V. Ex• era Vice-Govemador do seu
Estado e eu era V=-Govemadom de Minas Gemis. Depois, V.
Ex• foi eleito Govemo do Estado e eu vim pam o Senado da Repóblica. Estamos novamente juD!os, tia!aDdo dos problemas nacionais. principalmente das questões que hoje dizem teSpCito a essa
pw;eJa da JlO!lUiação ~e. lamentavelmente, encontra-se oo mapa
dos exchúdos do nosso País. Certamente. quando falamos no N"ordeste. o brasileiro volta sua memória ao passado deste Pais. Juscelino Kubitscbek ao ~nrir a Presidência da República - sensibilizado diante das questões que diziam teSpCito à seca. à fome. à
miséria e às desiguakiades sociai.s de nosso País. cuja vertezae
mais aguda é certamente o Nordeste bnsüeiro, que se apRSCDtava
como. grande cenário c exemplo desses problemas -, airo a SUDENE. pensando no Nordeste. Eu. como mineàa,-eon-... de
1uscelino Kubitscbek. lembro a V. Ex" ~e também Tanaedo Neves, Oovemador de Minas Gerais. ao assumir a cadcir.a da SUDENE. a.fimlou que ocupava aquele lugar pensmdo no Brasil e DO
Nordeste. e ni1) apenas cm seu Estado, Minas Gemis. Faz V. ex•
um pmnnnciamento na tarde de hoje construído exatamcnte cm
cima dessa realidade social grilanle de nosso País. Sabemoa que a
seca 6 o maior flagelo do nosso povo e a fome o problema mais
agudo c crucial da nossa população. Sem me esteDdet' m:Wto. porque sei que V. Ex• tem ainda,._ na. Ielatar. ao Senado e ao BI2Sil.
esse quadro de diílmldades por que passa o Notdcste lnsileiro.
Não apenas me solidarizo com. essas dificoldades. mas quero wmprimentá-Io pela fonna objetiva., franca. sincem e honesta. com
que c:onclama as nossas auroridades. o Govemo Federal. no SCJlti..
do de dar prioridade is questões sociais que envolvem hoje o povo
DOideslino.
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES-Agndeço a
V. Ex". nobre Senadon Júnia Marise. gmnde Uder, pelas palavzas
elogiosas prommciadas a =PCito deste prommcimnento que faço
na tarde de hoje e as inco!poro com nmito orgulho. Cano mineira
V. Ex" é participe do sofrimento, das agrums de onna região de Minas que enfumta as mesmas dificuldades da região do Nordeste.

Mas. Sr. Pte$ideote.sn Sena.doras. Srs. Senadores.. o Nordeste. uma área que representa 18% do Bta.Sil. o semi-árido com
848.000km2. com Uipa média pluviom6trica de 400mmlano pcs.simamcnte distribJída e com água na maioria das suas regiões a
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uma média de SOOm de profundidade., não pode conviver com medidas de cazátcr emocional
É necessária. mgentcmente, ....
agrária levando
em consideração as diferentes subárcas existemes na zom. semiárida. Face ~ ~ natumis do semi-áiido Çreseot.ar limitações sob o ponto de vista do clima e do solo é fhndamental a ado..
ção de uma politica de fmanclamentc espeáfico, premiando, prin,cipalm'!"le. a pequenas e médias propriedades.

ruODDa

E neeessário um programa de favcecim.emo A agrimltura

iiiigada, mediante a execução de projetos públicos de~
O Govemo deve ter ioslmlDelllOs capazes de quel::nr o monopólio não apenaa da """"- mas dos privilégios excepcionais que
propicia ,..,. gmndes proprietários da tcna. ~ um pequeoo
propriet4rio se dirige a um banco oficial cm busca de um~
mo para inv~to ou para custeio, pode-se ãfinuar que ele aio

eDCO!:l1rará mais dinheiro a sua 4ispo:siçio. Os

~

exist.eutes

já titio por c:etto sidó eonP1 midos pelos gmndes p-oprietmoo;
O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste devem se manter
como agm.res de ~to rural oflcial can juros e taxas accessíveis
a f.un de que não levem o agricultor a comprar uma vaquinha c depois ter que pagar a quatro ou cinco ban.cm. sob a ameaça de perder a sua propriodade por inadimplência, caso não salde a sua divida.

Toma-se DJ:cesdria uma política de maicr apmximaçio entie produtcnes e consumidores. evitando-se a pn:sen_ça _do .inteancdiáiio respoosável pelo aumento âos produtos· em maís de SOO%.
tomaDdo o cus lO da alimentação o mais caro do BmsiL
Tem que se ..tinmlar a peaWia, principolmenle a de m<dio
porte, a tínllo de enqréstimos de loles de ovina; e caprinos. aundo meios de sobmvivêDcia. e de excedentes para que n or.~
possacouvivercom a seca.
- Necessário se toma o estabelecimento de programa de produçio c conservação de forragens, aproveitando-se melhor os pcrí~
metros inigados, ou IrO poo.10- a ser atacado pelo Govemo.
Compreendemos ser necessária· a mc:oq>oração da grnnde
massa tmbaJhadota ao s&ema produtivo não só na agricullura,
mas também
participação dos progxamas de CO!!Strução civil,
sem obtas fa.r.!IÔnicas c adiáveis, prioritárias. como saneamento bá,.
sico. escolas, postos: de saúde. hospitais.
Na verdade, Ss:. Presidente. o Nordeste não quer mais esmolas. O Nordeste quer. uma sociedade com oportunidades democra·
timdas. O Nordeste não quer mais conviver com o desenvolvi·
meot.o ~.:giooa.l diferméiado existente .no Brasíl. cada dia mais
agravado pelo distanciamento enlrc o Norte. Nordeste e o Centro-

.a

SuL

O -Noroeste quere exige mais seriedade de propósito c competência na execução de ações plancjadas com a parúcipação popular para a solução de problemas que desaimm a tudo e a todos.
deixando milhões de brasileiros, no tempo da :modernidade. sem
água e comida.
O Sr. Humberto Lucena- Pcmrite V. ex_aumapartc?
O Sr. Joel de Hollanda- Permite-me um aparte. nobre Se·

nador'?
O SR. AN"fÔNIO CARLOS VALADARES - Coocedo a
palavta ao nobre Senador Humberto Lucena e. em seguida, ao no1m: Senador 1oe1 de Hollanda. dois gi>Ddes DCidestinos que conhecem profundamente o sofrimento de nossa R~giãO.
O Sr. Humberto Lucena- Levo o meu apoio ao discurso
de V. E,x-, que se detém cm comiderações muito oportunas e lúcidas. a respeito do Nordeste e de sua economia. colocando, com
muita precisão, a necessidade de lcvannos em conta as rcivindica.çl3es básicas que favorecerão aqUela sofrida l!lgiã.O a rm1 de que
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ela possa ter melhores dias. Apresentei nesta Casa -e foram aprovados- dois projetas de lei que poderão servir como inslnnnentos
de alavancagem pua uma melhor situação da economia nordesti~
na. tanto do ponto de vista utbano como ror.d Ambos se encontram na Câmara dos Deputados. O primeiro deles é o que estabelece prefem.cta para ap!ic:oçio DO Noroeste dos chamados TI!nlos
de Conversão da Dívida Extema. Se conseguirmos que essa idé1a
venha a ser incluída na legislação. te:emos enl.io um novo caminho pan o desenvolvimento :regiooal, na medida em que poden>mos aportar capitais ex temos que compõem a nossa dívida ex rema
para custeio de projetes de grande importância, não s6 na área iodustti:al como na área agroindustrial e agropecuárla.. O segundo
projeto estabelece juraç mbsidiados para os fm.anciamentos de
custeio e inVestimentos agricolas~ sotm:tudo no semi-árido, partindo do Jl'OS'UposiD de que rringuán pode admitir que as taxas de
juros sejam as meSmas pa.m o Nordesre e pam o resiO do J:Jaís.
Acmdito. nolm: Senador. que esses dois projetas. se viefem a ser
aprovados na Câmara e saDCiooados pelo Prcsideole da República.
poderão dar uma gcmde cootnDuição para o nosso desenvolvimento regional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa informa ao
orador que seu leiiJ.P.O já se esgotou.
. O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Quero felicitar o Senador HWnberto Lucena pela opcxtuoidade da ap=entação dessas duas proposições que criam aovas fontes de fmanciamento para o desenvolvimento do Nordeste. V. Ex• pode cootar
ca:n o meu apoio no Seoado Federal Ouço, neste II1011'Cilto, o Senador Joel de Holanda. D.Ol'destino. pemambucano, meu colega e
ex-Secretário de Educação do Estado que, =tameote. trará uma
conlribuição i:mpcxtaDte ao meu pronunciamento.
O Sr. Joel de·HoDauda - Nobre Senaãor Anl8nio Carlos
V aladares~ serei breve. inclusive. para atender à.s potlderações do
Presidente da Casa. Direi apenas que V. &• estréia bem nesta tarde oo Senado Foderal. pcn:que escolheu um lema importante para
debater e analisar. • proble.mtica do Nadoste, • cilllcil si1uaçio
daquela JlQPUlação DO<tlesliDa que vive e sofie a pob=a e a miséria existettes em vúias úeas do nosso
em especial naquela
~:egiio. Mas V. Ex". oo profundo pro!l11IJCÍaDle que faz, fundameowfo em dados estatísticos. baseado na expcri&:J.ci.a que V. exs
adquiriu DOS iDúmeros caztos póblicos que exeroeu. não se limita
apenas a repetir o já cOnhecido diagn6stico da tegião Nordeste. V.
Ex" analisa lambóm as potiticas""""""' do Govomo Fedetal pam
a região. demmciando o equívoco dessas politicas. que se prendem
no emergencial. no supcrf!CÇd e Dio atingem. em profundidade, a
questão nordestina. V. Ex.• chama. a atenção para o fato de que o
NOidcste não está precisando de medidas~- Dão eSii
pR:Cisando de favores; o Ncm:leste está a necessitar de políticas
profundas que modifiquem a sua CSl!'Jtura ~social c que
promovam o seu desenvolvimento. E poc isso, nobft: Senador Antonio Carlos Vala.darcs. que quero saudar V. &•. dizer que seu
pronunciamento é importante. sobretudo. pela opormoidadc: que
estamos vivendo. em que o Governo Fcdcn.l começa a m:lefmir e
repensar a região Nordeste. O proounciamento de V. Ex•. com certeza. servirá de subsídio para que os técuioos da Seactaria de Plaoejamenlo. os técnicOS -da SUDENE. agora xevitalizada. fortalecida pela ação do seu Superiolendeote. Geneta! Niltoo Rodrigues,
possam mudar o quadro social tão adverso existente na região
Nonleste- Por isso, oobre Senador ADlooio Carlos Valada=. quero par.tbeoizá-lo e dizer- insisto - que V. Ex• cstréi& bem neQ
Casa. fazendo um disaJ.rso sério. refletido. de conteúdo. e uazendo
cootribuições i:mpcxtaDies para que possamos. a partir de
através das medidas que está defendendo. como a refonn.a agrária.

P.

•gora.
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o financiamento pua o pequenO e médio agricullo~." o incentivo
à irrigação, o fortalecimento da m..tia-esiiUtUia social. através da
educação. da saúde e da habitação. e de projetas inovadores: na região. cano o turismo. o pólo de granitos. e assim por diante. promover, de falo. o descz:wolvi:mento sustentado daquela região. Parabenizo V. Ex• e coore com o nosso apoio nessa caminhada em
defesa da sofrida ~güo ooróestina. Mui lO obrigado a V. Ex•
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Agnuleçolhe. emociooado. .u pWvru deste aparte, que dizem bem do ec>
ohecimeooo profundo doo problemas da oossa regijo, palavras que
~tudo dão um1 magz:ur.ude especial ao disaJ.rso que profJIO
nesta tarde.
O Sr. Raa.ldo Ca.laa Lima - Petmit.o-me V. Ex• um
aperte. nobre Senador AD&OeliO Carlos Valadarcs?
b SR. ANTÓNIO CARLOS V ALADARES - Lameotavelmeotc....

O SR. PRESIDENn (Levy Dias)- A Mesa coocede um
minuto para o &pcte.
O SR. AA'TÓ.,IO CARLOS VALADARES- V. Ex"tetá
o tempo que COOCF tr .1 ~.oéDCl& paxa falar.
_ O Sr. R~... do C.. -u Lima - A exemplo do que. há poucos instao~. d.w.t c ~ Bemar:do Cabml. teria Preferido ouvir V. é;,•, não mtnT<~ lo. pca apn:nder ainda mais com o seu
-Pronunc~cw Ma..! f"l"""'l.I\C'o-c:oe interrompê-lo apenas pua, devido à exip:U~ do. tnnpo manifestar a v. ex• a minha solidariedade peJo Pft1CLD.l.uDC'I1(' QI.X' faz. no qual traz dados em defesa do Nordeste ... C,lf'~,~ d.., qu..- acabam de fazHoSenadaGeraldo Melo. .1 ~e-m tamhem não uve oportunidade de apartear. e
também pua Womtnt • \ f.s•. jt que V. Ex• começou citando
Luiz Gonz:a.p. ... ttWJal~1do poetado taleorode que é pr-eciso
que se aabecl. ..;r r..ma "c r ~ toda.s., essas vozes de angtistia c
sofrimeDlo qu«- au.•J mr.• ~la tctra. Ouvi. há pouco tempo.
e-mmcn~ S<n.aoj,• At~~o-~C:a<- <..wb Valada!es. um relato do então
Superintendr:ott ..,. ~t 1lf.~l e bO]C Deputado Cássio Omha
Lima. de um pr<•lu.. w Jor ullJ'O'enKlade que foi ao Norde$te para
sentir iD ~ a s.~a..:.. a p.Jtnz.a. E ele vil com seus próprios
olhe&. e a.rv~ com ~~ ~ Q.lvido& uma cena dmmática. que
me penuD rq:w-tw a ~ moaendo nos: braços da. mãe,

com fome. c • -*'

~ ~ "Minha fUb:a. você vai pua o
céu". E • c::tW:IC"1Dba <il.aa -~ DO céu tem comida?"
O SJL A-'(TÓ'< lO CARLOS VALADARES -Ag12deço a
V. Ex*. Dl:lt:ft .X~• R•....,.wo Omha Lima. que, como Governadoi', viveoaou ~· ( l i ~ . . • ~mitica nonlcstina. Temos certeza .absoluta ctr ~ a JU& v:idancdlde Dão ~ apenas ao Orador.
masiR"pio~

Cootmuo. !t.l ~ JCa enceaar. O Nordeste nio
quer mais veroa la!' r~ awaftm desnutridos: e com deficiências por falta de~ - prmeir.a ioflncia..
A seca que ~ boJr o povo sertanejo nio deve se tra.Ds·
fOIIIW' em riOJ dt ~ao drupados sempe no despetdício e na
insensibilidade d.aque-ks qw fl.Zft1ttl do sofrimeDlo de um povo o
instrumento politiCO p&ra a maouteoção de privilégios.
A seca e1.Ule DO ~ c é uma verdade. o gado já padece. as populações migram psr:a.s capitaiS se alojam em casas de
papelio e plástico. oum dc:u.f~e a todos nós.
Da~i. coocllmo o Gove:mo para que .oio deixe que a sua.
proposta "Mãos 1 Obra. Brasil" flqUe tio-somente na lireratum inreügente de um sociólogo que, pa obrigação de profissão, 6 quem
mais sabe das angústias de uma gente que nio tem o que comer c
oode trabalbar.
Os boos brasileiros espemm mais xespeito ao Noroeste e A sua
geo1e babolbodom, pa uma ação efJCaZ do alUai Govemo. Sabemos

e
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que a solução do problema Dio está em acabar com a seca. .feDômeDo
Sala das Sessões,22 de março de 1995.-SawlocOuolre
nabmd ioevüvel, mas sim em colocc' a tc:ua a serviço do hcmem. e Quiuau.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Aprovado o n:querinio a =viço do c:apô<al, dissipmdo as~ de .Jrminaçio-drpc
dEocia e tomaudo os homens solidórios, !ialmloo e participolivos.
memo. flCil concedida ali=ça solicitada.
Som a mesa. mquerimento que saá lido pelo Sr. 1o SecreEm o que tinha a dizer. Sr. Prc$identc.
Dlii'CUile o discuno do Sr. A.mônio Ct:ulos Vala- tário em el<CICicio. Senador Antallio Carlos V aladares.

É lido e aprovado o seguinte

dares, o Sr. Nahor Jimior, deizr:J a cadeira da presitJ.in.
ela, q~ é ocupada pelo Sr. Lny Dia.r, 3" &crelárlo.

REQUERIMENTO N" 396, DE 1995

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias):... Solxe a mesa, mqueNos lcmlo$ do art. !3, pomlgruo J•, do Regimento lulemo,
rimento que será lido pelo Sr. 111 Seaelirio em: exerclcio. Scuadoc requeiro seja cons_iderado como de licença autoriz.ada o dia 20
Va!mir Campelo.
p.p, data em que estive ausente dos IIllbaJhos da Casa.
Sala das Sessões, em 22 de março de 1995.- Seaador José
É lido o seguinte
Eduardo Dutra, (PI'.SE).
REQUERIMENTO N" 393, DE 1995
O SR. PRESIDENTE (Levy·Dias)- Aprovado o n:queric:oucedida a li=ça solicitada.
Nos tem>os do disposto 00 art. 216 do Resimeoto lntemo meuto,
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Pn:sideme, como Lido SeDado FedeDI. c:ombi!wlo cem o ~visto uo art. SO, § ZO da
Conslillliçio Federu requeiro ~eja solicitada ao Exmo. Sr. Minis- der, com base no 1rt. 14. ~ ga;taria de fazmuma breve coa:amicaçio, por ciDco II1Úlu.!O$.
tro da Fazenda a seguinte infotmaçõo:
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Coacedo a pa!avm ao
1. Vala:es repassado5 mmsalmep«e, em dólar. ao& bmcos
gesuns dos Fundos Coostituciollais (Banco da ADlaz&!ia S/A - nobre Senador Eduardo Suplicy, por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Como Llder. Sem
BASA,Baocodo Notdesle do BiliSi!S/A -BNB, e Banco do Bmsil S/A) refemme aos reausos do Art. 159. inciso L letra. "c". des- n:visio do orador.) - Sr. Presidente, Sl's. e s,.. Senadores, bá
de sua n:gulamentaÇão pela Lei 7.827, de 27 de setembro de !989. poucos instantes, em nome do Presidente do Senado. Senadcx
José Samey. o VlCC-Presidcnte, Senador Teotonio Vilela Filho,
Juslillc:açiio
recebeu a Cootdenaçlo da Central dos Movimentos Populares.
Com a rmalidadc de tomar coobecimenlo dos valores repas- que entregou ao Pxesidente do Senado. pua ser distribuido aos
sados aos bancos gestaos dos Fundos CoaslituciOnais iolici!amos 81 Sr.;. Senadores, este documento c:om propostas de politicas
ao Exmo. Sr. Mirustro da Fazenda a pn:sonte iDfOI"IIIaÇOO, que sem públicas. Tal fato mostra a pxeocupação dos movimentos popusubsídio para estudo do impacto eccm.ômico gemdo uas n:giões lares da sociedade civil, que, desde o fim! da década de 70,
Norte, NO!deste e Ceatro-Oesle.
gradativamente, se organizaram DC$tc País em defesa da cidaSala das Sessões,22 de""">" de 1995.- Senador: Ademir dania. A Cooo!CD&ção da Celllra! dos Movimelltos Populares
Andrade
encontra-se ~te na liibuDa do Senado, aoompaubada dos
(À Me"" pam a déci.rão)
Deputados Fedexais Jair Meneguelli e Luciaoo Zica e divasos
Depltados Estadums, que fazem porte da Coonlenação do MoviO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requerintemo lido
=1 despo<hado ii. Mesa. para decisão. oos ~ermos do i.ociso m do mento ãos Portadores de Deficiências. Neste dOcumento que seri.
reproduzido. conforme sugestão ~ada ao Presidente do
art. 216 do Regimento Inremo.
So!xe a mesa. requerimento que ser.\ !ido pelo Sr.!• Seae- Senado, para coohccimento de todos os Srs. Senadores, há diversas sugestões, tais como: maior participaçiO por:ular na elaboratárioemexetci<:io. Seuado<Va!mirCampe!o.
ção do <llçamcmo ~União; destinação dos gastos pób!icos; prioÉ lido e aprovado o seguinte
ridade à habitaçio popular, aos movimentos_ que. em cada cidade,
em cada Estado. v&D se org;uiizaiJdo pua melhor- administrar os
REQUERIMENTO N" 394; DE 1995
:reausos em nível do Mtmicipio. do Estado e da Federação; me~
RC(Jieiro. nos leJ:mos do art. 13 § 1"". do Regimento Intemo Ibor atendimeato à saúde., à educação - dentre as sugestões. uma
do Seoado Federal, ~eja C011Sidemdo como liconça o p<J!odo dos solicitação para que o Senado aprove a Lei de Diret:rizes e Bases,
dias 20 e 21 do conente. em. que estive em VJtória da Cooquista. objeto da: atenção. nos últimos meses. do Senado Federal; melhora
no Estado da Bahia. pua. proferir a aula iDauguzal dos cuaos da no transporte pu"blico, política de saneamenlo ambiental; gamntia
Univusidade Estadual do Sudoeste.
de uma economia com vistas aos intcn:sses pop.~lares. à gemçio
Sala das Sessões, 22 de""">" de 1995. Seaador Josaphat de empp::go e de rendas; o atendimeniO à criança. ao adolescente.
Marinho.
evitando lanta violência: fim à impunidade aos direitos human.os
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Aprovado o n:queri- DO BiliSil •
.São propostas de medidas emergenciais. Há sugestões para
mento. fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa. ~en~ que será lido pelo Sr. 1o Seae~ sç apreciar e aprovar projetos que estão em andamento nesta Casa.
CODJO o projeto do Deputado Hélio Bicudo que extingue a Justiça
tário em exercício, Senador ValmirCampeio.
Militar DOS Estados.
É lido c aprovado o seguinte

ru:a

REQUEIUMENTO N" 395, DE 1995

sn. e Sm. Sem.cJoms, o Presidente Teotonio Vilela recebeu

a CocmleDação dos Movimentos Populares dizendo da impodân·
Requeiro, DO$ teiiOOS do arL 13, Pmigrafo Primeiro do ~gi cia.. ao longo da sua vida política, de sempre se dar atenção a esses
meDlO Intemo, sejam COilSidemdos como licença autorizada os movimectos, e considerou importante que tivessem se mobilmldo
dias lO. 13, 16, 17 c 20 do correttc mês, quando estive ausc:nle para virem a Brasília cen:a de cinco mil pessoas.11:pr-eseDtanlcs de
dos trabalhos da Ca$a. ~ ~der comprom.i.ssos políticos iDa- diversos movimeotos. Agradeceu S. Ex• o coovite feito aos: Srs.
diávei.s em meu .Eslado.- - - - - -Senadotes c à Presidê=ia do Senado para """"'"""'hoje, a par-
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tir das 17 horas, ao ato que estaJ:io realizando. Daqui a pouCo. is
O MiDislro Joo6 Scaa ugll!!10Ziklu que p<i>cisava c:atar o défi.
I4h30min, este documento. qUe já foi entregue ao Presidente da cit píbl.ico. que em um déficit eslnltural, permanente m. AdminisCãmam. Deputado Luis Eduaido Magalhães, cstari sendo cntto- traçio Foderal. e que as modiDÇIS teriam que ser feitas naquele

goe ao Presidco.te Fernando Henrique Cardoso.
E.naminho à Presidência o documento citado, para que
possa ser providenciada a sua reproduçio. Muito obrigado, Sr.
Prcsidcllte.
O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias) - Esgotado o período
destinado ao Expediente.
Passa--se à

ORDEM DO DIA
Itemúnioo
REQUERJMENI'O N" 118, DE 1995

momento. pua que, duiantc o ano de 1995, o Govemo pudesse
a1temr esse processo. e, daí em diante. superumos esse déficit
J:úb!ioo ""'"""'o Ministro Joo6 Setm - - que ~ pm:jso alterar o
ladO da .-ita e da despesa poc meio de mndmças na Constimiçio bmsiieia- Esse tamb&n 6 um
do Govemo Federal no encamjnbamento de uma série de IIIJdmças fnndsrDf:Dtais
pana supctaÇio do d6flcit póblico.
Pot isso mesmo pm:isamos alterar, segundo o Mmistro c o
Govemo. a cn:dem ccon&nica com mud•nças fimdamentais que
permitam evitar o acúo:ailo de despesas de&D!"<:etdrias na adminis!r.lçio póblica fcdeml.
~ p<eciso hav.., mndanças na Prc-

dos-

T-

Votação, emtumoúni~doRequcrimenton° ll8,de 1995, vid&cia, causodoia sucessiva de déficits póbliccc; a!~ disso, necessitamos mudanças constitucionais no capftu1o que um. da política fiscal, da politica lributária e da pOOpria potitica órçamcmma
do Govcmo. Om. na vetdadc, os _...,..,.do Ministto Joo6 Scrm estio no ocrnc da qucstio das mudançaS OODStimcionais.
O déficit póblioo ~ uma das grandes alavmcas, um insttUmen<o de cslabilizaçio, da su~ da iDilaçio. ao lado da politica da incora cambiaL
É_ lido o seguinte
Portan<o, quaudo nós convocamos S. Ex', o Ministto Joo6

do Senada: Coutinho Jorge, solicitando. nos termos do art.. 50 da
Constimiçio Fodeial, seja COD.\"ocado o Exmo. Sr. Ministro do Planejamclllo, Dr. Joo6 Scrm, pua pi<star infOIIDllções ao Plcaário do
Senado som o Orçamento da União.
Sobre a mesa. IeqUerimeniO que será lido pelo Sr. 1° Secretário em eXerclcio, Senador VaJmjr Campelo.

REQUERIMENTO N• 3~,DE 1995

Nos !<liDOS do art. 315, cómbinado oom a alínea e do art.
279 do Regimento In!<mo, ·reqUeiro o adiamento da votaçXo do
Requerimento n• 118, de 1995, a fim de ser !cita na sessão de 20
de abril de 1995.
·
Sala das Sessões, 22 de março de 1995.- Eldo Alwres.
O SR. COUTINHO JORGE- Sr. P=idcn1<, peço a palaVI2. para eocaminhar a v(U.Ção.
O SR. PRESIDENTE (!.'"'!}' Dias)- Couccdo a palavm ao
notte Senador CoutiDho Jorge. por 5 minutos.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. PJII& CJlC&Dli.
Ilhar a vo~. Sem n:visão do orador.) -Sr. Piosidcme, Sm. Senadorcs. gostaria de justiliclr de foana mQn<a a eoovoc:açlo do
MinistroJOG6 Sena a este Senado.
. Doisfalaos....,.,...,afimr....,""!,.,;,.,.,deanva:aç~o.
O pdmciro ~ n:spcito 1 elabonçio do ~ de
!995. Após a CP! do ~o. cm 1994, o Congresso Nacioaai
decidiu alterar a metodologia de ttabllbo da Canjsslo Pela pri..
meU. vez, o Orçamento da Uniio eootoa am a porticipoçio de todos OS govemado!<s DA disçnssjio das páoridades das emendas
apresentadas pelos s.._ ParlamcDIOml. T - o a pefeitoo de capitais forun oouvoc:ados pÕm a disc:ussJo, Houve ümitaçlo na
a.,.....,..çio de emeodas poc parte dos .,.,......,... e houve um
aoordo no =tido de que 1,5 a 2% do O<çamcDto poderiam
manipulados pelos poriamenw.s.

=

Ela Ministro do PlaDejamen<o o..,..., cclega Semdor Beni
V eras, que participou dessa negociação.
O Orçamento foi aprovado oom todas essas IOSSalvas, cuidados, discussão de prioridades regionajs, sctaiais. globMs.
Qual_ a. nossa surpresa ao assumir o novo Govemo. Logo em
janeirO, o Ministro
Se~r& ammcioo que havia uln grande défi.
cit J:úblico que procisava ser reduzido - v b de cortes drásticos

J*

DO~O.

Semt., iDicialmeDte enaJminh!UI'I(t5 a JXimeim qoestio: que o Ministto veoha a este plcaário Dio s6 disaltir os aspoCtoo dos cortes
OIÇ8DlCillários, mas tamb&n cxpliar o déficit póblioo naciooal.
seu aspodO estrumml e, sobt<tudo, as soluções de Clll!O e m6dio
praZDS pam superi-lo.
portamo, a nossa ooDVO<açio ~ limito mais ampla e daria
condições ao Ministro Joo6 Sma, que~ Scoador da Rcpóblica. de
justificar as emendas coostitucioaais que o Govemo propõe a este
Congresso Naciooal e fazer uma exposiçiio sohe a visão que o
Govcmo tem a :respeito dessa variivel fimdame:ntal, dlave do processodesupomçãodainllaçio.<pJO~odéficitpób!ioo.C..U"'""'C

a

visão~-,IIIJÚS ampla e gloiJoL Nio pt<f<IJ<Iemoo apeoas um ques-

t"""'- de anto e m6dio pmzos. mas - u m a definiçlo. na
cssêDcia. de toda a visão e polflica do Gov<mo de Fanando l:lcoriquc
Cardooo. Solimudo, oeria discutida aqn a elo!xnçio do Oiça,_., de 1995 pom.1996, no que diz ..speito ii -logia. la..-avelmcnrc oquwoc:ada e absunla que 1<m00 no mcmeoto.
Cn:io, portanto, que a noSsa proposta não visa IllCI'IJllCIÜ a
disalssio sol= o Orçamento; mas~ ·som: a css&1cia
da fdosolia e da proposta do <lovemo Fcdcral cm telaçio 1 aloc:a·
çio de m:ursoa pam Estados, Mulliápios; cnfm1, a clisc:ussio da
CSUliU!gia de desenvolvimento do ptóprio Govemo.
Por isso, Sr. Pn<_sidcllle, Sr.;. Scuad<xos. dcfendcmco rigorosamcttc a c:oo.voc:açlo do Ministro Joo6 SCIIll. Quero insistir que
nio ~uma mcm eoovoc:açlo pam S. Ex' disallir-C<ide ~
rio. ~ mnito mais abmngcote; ~ discussão sol= o d6f1Cit póblico,
rcalmonl< a variável cbave, fundamental do processo da eslabi.lizlçio ccooômica, que. ao lado do aspodO cambial, sio as duas molas mesiDS da polidea de c!cscnvolvimclllo ou da esttatigia de eslabiliz.ação do ama! Govcmo.
Nesta oportunidade, o Senado seria enriquecido com a visão do Ministro Joo6 Sem~, pess<». allamen<e preparada. oom gamde ÓXpcriência DO assumo, Oumnte homs pod=mos cjuesliooar,
perguntar ao Ministro uma série de dúvidas fiJndamt:"'•is ao escla=imcnto desta Casa.
Estc:u certo de que as emendas constitu.cioõais-mcvfificadas
pela Câ:maia e enviadas ao Senado terão gz:ande parte do seu c:ooteúdo relacionada cem a convocação do .Ministro José Sena. com
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as explicações a mspeíto da cx:istêocia de um d6ficit píblico estrutural no Govemo Fcdcml.
Portan<o, Sr. P=idente. Sm. Senadores, este é o IIObto objotivo dessa convoc:açlo c por isso acmlitamos oportu:Da. fimdamental c necessária a ~ do Minislro 10<é Sem. DO Coogresso
Nacional, porticulmmcnte DCSte Senado Fodcml.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. P=idente. peço a
pai&Vlll para ...,..,;,mar,
•
O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias)- CODCOdo a palavra ao
Senador Carlos Palroánio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL.TO. Pala encaminhar. Sem =-isio do omdor.) -Sr. Prcsidenle, gcslaria do loovar a
atilude do cminent.e Senadcr CoutiDho Jorge que, em boo boa.
ap'CSC:Ilta requerimento de c:oovocaçio ao hoje Exm0 Sr. Minis:tto
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PfÍ.,.PI. Pam mcam'inhar avotaçio. SemiCrisio do Ollldcr.)- Sr.Plosidente, Sm. Seoadacs, ..roo,
nafttntfrnmte CJ'!C3!1rinbando omquc:rimcmo de wfi!ITD!':Dtoda vdaçio
da <a1VOCOÇio do Exm• Sr. Ministro do Esrado do PlaDo~1oo6
Sem. "~"'='~ado poJo Udocdo Govcmo, 5cDadcr Elcio Alvln:s.
Devo <fi= que a1Vi, com atençio. taDio as palavms do l><lle

SemdorCcWnbo.Jorgc.quamoas domou ~dol'a:.1ido
da F=te I..ibeDL 5cDadcr Carlos l'alrOánio- Coocado com a moicr
putecllqujloquc foip•sle!ftdopolos...doCcWnboJorgc_
S. Ex• expôs que, aiDda 110 llltimo Governo, per ocasilo da
e~ do <li'Ç&Dlmlto do o:xrm.tc .mo. houve um emmcGmmro
c0m o insip Senador BcDi Vcms, enllo Minis1ro de Esl&do do
P.bmejamento, a respeito da quesdo orçmnent&ria S. &• enteDdcu
quo esse aconlo deveria ser cumJDfo agc:n, no atua1 Govemo.
doP!ancjomenJo,SenadorJoséScrra.
Mos-, mmbém, que, do cm& fama. havia llio uma sitnaçio
Parece-me que ji foi disçulido que seria melhor a presença i:miDcntc. de curto pazo. mas de: médio prazo, em que divenos
do Ministro do Plauojamellfo . . Comissio Mista do O<çamontos acordos deveriam ser feiras pua que tivéssemos um orçameuto
l'l!blicos, PI.mos c F"JSCaliz:açio. Essa prcseDÇa 6 imprescindlvel, que fosse, pelo DIOllOI, UDifoone, ,.....ll&nte do Clllcndimentos envisto que. ao longo dos ancJS. .a peça orçamentúia nlo vem ~ tre o Poder &ecutivo e o Poder Legislalivo.
bendo o devido ttata.mc:nlo pelo Poder Exea.~tivo.
O Senador Cirlos PlliOclnio fez mençio i viDda a este p~
Plccisamos estabelecei' se nós parlameo.tua t.emmos o di- nirio do Deputado Fcdonl Humhcrlo Souto, que é o Presidente ifa
reito de usar as prmrogativas eoostiruclo!W.s de umd.ar:ml:. ou nio Comissio Misl& do Orçamentos.
Com efeito, S. Ex- acc:m:u a cote Plenúio e teve & alcDçio
o Otçameuto. Se isto Dia fcr poosfvel, que oo elabcrc cmouda
coostitucional poiqUc nos dois 6ltimos auos fcnm apresentadas de dirigir-me a palavra pua mostrar que já havia subscriro um •
inúmens emendas que foram cortada$ através de acotdo e. depois, querimenlo da Canissio do Otçameuto, jull!amCIIIe com todos os
o Govcmo cancela as emendas ou as conting&cia.
membros da Comissio, nio apenas dos Sts. Seoadlxes como dos
O mais -importante. Sr. P.tesideJll.e, ~ que a Comissio Mista Srs. Deputados Federais. E opinou oo sentido de que seria inlen:sde Otçameutos participe efeti.vam:nte com o Govemo. annalmen- s.mtc. DUma fase primeira. que o Ministtõ José Sem. fosse ouvido
te, na. elabcnção da. Lei Orçamentária, proammdo estabelecer as na Comissão do Otçameuto.Po<quanto,além dosSenadotes designados pelas Lidetmças, haveria, como c:ettamen1e havenl, co Deprioridades para os grandes projctos nacionais.
Avalio também~. Sr. Prcsidenle, que haja tempo putados FcdcrWs, a fiDl do que as duas Casas do Congresso Napua que a Omissão de Otçameuto aJ:Jalisc defaJhaifammfe e defi.. cioml se assenhoreassem. em primeiro lugar~ da decislo ou das
~sobre os cr6ditos adicióaais-e Suplementares que sio enviado$ ~ que levariam o Ministro 1os6 Seua a toiDIII' detmnjnaclas
a toque de caixa. ao Congresso Naâonal,. indo 1Dlila.s vezes dircta.- providêocias com!daçio ao OIÇ&IDCD!o.
Claro que estamos tmtmdo do rcqoerlmelxo de adiamento,
mente ao Plenário do Congresso sem pu.sar pelo crivo da Comisc llio Jll'OilliameJII do IOquerimento do <Xli!Vocaçlo do Sr. Minissão de Otçameuto.
Ainda há pouco estava =te plenário o eiiÚDellle Deputado tro do Estado. F.nt.endo salutar, lutas quantas vc= scjom necesHumhcriO Souto, P=idome da Comissio Mista do O<çamonros do sirios, que os MiDistmo de Estado canpareçam • esta Cu&, a Congresso Nacional. Não sei se S. Ex• 0011ve:scu com o s~ plenátio, pua debo!a- com os Scnado<es da Repóblica aquilo que
Coutinho Jorge. mas mforçou que o convite fosse feito ao MiDistlv ÍOl' para o beucficio do nosso País. Mas. em se trataDdo de um~
do Plancjamento no sentido do que S. Ex' preste seus =!am:i· querimcnto de adia!DCllJto,. acredito que devamos aprovi-lo. ató
memos .i Canissão. Nesse momc:uto, mtio, coovidufamos o para dar tempJ. ar6 para que o Sr. Ministro possa ser ouvido, conDlliormímero possível do Senadores para que se façam presentes l venientemente, pela Comissão do Oiçamento.
Comissio. POI'l.lm.o. Sr. Pttsidentc. vem em muito boa hora o re-.
Evidentemente, eu disse que dou algumas razões àqueles
qucrimcnto do Senador CoutiDho 1"'l!o.
que me aiJtecederam. .oa palavm.
Se eu me despisse, aqui e agora, da condição de Uder do
Reafumo, outrossim, Sr. Plesideotc, que 6 aec:esd:rio que se
meu partido, do PFL, que muito me-eoõbrece. e me cingisse às cirdêem todas .. condições para que • Comissio do Oiçamcuto do cunstâncias, semp~e homosas para mim, de Senador pelo &tado
Congresso Nacional fimciooe efetivaJ:Dente; pinciptJmente neste
aDO, essa Comissio procurou &Uscultar a necessidade de toda asociodadc lnsiieila. Aqui cstiverun praticamente todos os sovemadorcs de Estado e prefeitOs de capitais que na ocasiio Cm:IJDI!ft:ram. suas prioridades básicas. e assim foi elabcrado e aprovado o
Oiçomcnto no Coogresso NacioD&I.

PortaDto. Sr. Plcsidentc, faz-se muito uece:ssma a presença
do Sr. Mioislio do Plauojamelllo. Mas rcaf111110 que S. Ex' deveria
ccmparoccr a Comisdo Mista-de 0tçameuoo do Congresso Nacipnalenesse':seDtidoendereçoo meu apelo a V. &•e ao emirleateSenadorCoutiDhoJorgc.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr.l'lmdoD!c. poço a palavm.
O SR. PRESJ!IENTE (Lcvy Dias)- Coooodo a palavn. ao
nob<c Senador Hugo Napoloio. como Líder, para encamiDhar.

do Piaui. eu diria que também teria algumas observações a fazer,
assim como a minha. Bancada. a Bancada do meu Estado. Mas, 00..
via.meute, estamos tratando do requerimco.to de adiameDto e com o
qual concordo pleoamente.
O PFL acata o requerimento apresentado pelo Líder do Governo. Senador E1cio AlvaRS, com o objetivo de que seja adiada a
votação da matéria.

Em o que tiDha a di= Sr. P=idente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dia.<) - Com a palavra o Se·
nador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Uder. par.o encamiabar. Sem ~visão do orador.)- Sr. Presidente, Sts. SenadoICS. tivemos mais ou menos. uma discussão preliminar em tomo da

254

ANAIS DO SENADO FEDERAL

coovocação de ministros. Parece-me que a Casa caminha para um
emendimc::nto consensual no sentido de que, realmente. quando aiguns assuntos pertinentes aos ministérios nccesSitatcm de um esclarecimcnto, :n6s o fariam.os a nível de comissão técnica. O que é
uma política altamente acertada sob a visão do trabalho parlamenlar. O fortalecimento da comissão ticnica,. obviamente, é uma in.icialiva que :ocnhum de nós pode deixar de aplaudir.
No caso em espécie, emrei com :requerimento pedindo adiameDlO em homenagem ao Senador Coutiaho Jorge. JXl'l'CIUC eu en!eDWa que deveria convetSarcom S. Ex". saber das suas mzõcs.
A primeiia vez que recebi a Ordem do Dia, coostava da
mesma a convocação do Ministro do Pl.aD.ejamento, Dr. José Serra,
para pestar infoanações ao Plemrio do Senado sobre o orçamen-
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vários Estados e Municípios deste País. F'J.Camos impossibilitados
de qualquer ar.iwde.
- Os vetos- e aqui aproveito a. oportunidade pua dirigir-me à
Mesa- nem sequer estão incluidos entre os vários que es1ão para.

ser votados na sessão do Congresso Naciooal.
As sessões do Congtcsso Nacional quase não se mWzam.
Nós. muito mal. estamos dando conta de aprovar algumas medidas
provisórias em que-bá a.cotdos de Lidenmças. Veras. IIi muito
tempo, pelo menos nesta Iegislanna, ainda Dão foram votados; ocohum sequer! O que é essencial pam DÓS está vetado. E a matéria
não está sequer constandó da pauta dos tmba.lhos das sessões do

Congresso Nacional.
Ora. a vinda de um m.inislro a esta Casa o obrigaria a DOO dar
to da União. E o Ministro me infonnou que inclusive a Comissão , ~satisfação da razão dos seus vetos; do p:xqu! de haver timdo tio
MJsta de Orçamentos. imegrada por Senadores e Depubdos. jl. ha· p:m;os recwsos de obt3s cssenc:Ws de Muoidpios e de Estados. que
via decidido sobre o co~to do Ministro para prestar es.- 1 os políticos coobcc:em muito mais do que os tecooaatas- e foram os
clarecimeDtos :referentes ao orçamento.
políticos que detaminaram essas obms -. e não ter tD:ado nenhum
Alongou-se o Senador CoutiDho Jorge. numa conversa que centavo dos 26 bilhões de mús que estão seodo mimdos dos tnlutos
teve comigo. e disse que as suas ntZôes estavam consubstanciadas da~ pata pagar juros aos banqueiros nacicaais.
num mquerimento que encamiDbou A Mesa, em que dava uma amEsse debate é exttemameil1e importante pam nós. E isso aio
pliwde maior até mesmo no que se tefete às políticas de Governo pode fiéar mstrito à Comissão téaDca. u~ assunto desta magnitude.
na parte de Previdência; enfim. toda essa problemática que cerca a desta in:q:utâDcia rem que vir à debo1e no plenáiio do Senado Fedeml
potitica econômica do Govemo.
POtlaDIO. disoxtlo da pooição do Senado< E1cio Alva=. Uderdo Go.
vemo nesta Casa. Penso que assuntos desta magrrlrude t&l qoe ser
Comprometi-me com o Senador Coutinho Jm:ge a marcar discutidosaquinopleoáriopoctodososSenadaesdaCasa.pois~as
um eDCOIJliO com o Ministro José Sara.. S. Ex.. iria expor, de viva sim que 8 opinião pública participa. já que se pezmitc uma. divulgaçio
voz. as 13ZÕCS da sua convocação. e então voltaiÍai!lOS a decidir, eumacoosidetaçãomuitomaicrccmosfatosqueaquisiiotmtados.
em plet:W:io. defmitivamenle, a respeito do requerimento. Não susO Sr. Josaphat Marinho- Pemüte-IIle: V. Ex• um aparte?
tentei uma posição c:ontriria. porque entendo que 0 Senador Cooti·
o SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex" com pra=.
oho Imge merec:e de DÓS toda • coosidemção.
O Sr. Josaphat MariDho -Não voo disrutir o !X'Ohlema de
Em I27ão disso. pleiteio, pcnnte 0 Plcoário, que esse requerl- adiar-sê ou oâo a convocação. QJeria apenas salientar a impoltânmeuto seja adiado, d que possamos chegar:. mais uma vez, confame cia da vinda do Minístro, seja ao plenário, seja à Comissão espe.já o fizemos em outtas ocasiões. 8 um coosenso em tomo da decisão. cializ.ada, inclusive para que o Senado pu~ ser esclarecido ~
POtlaDIO. Sr. l'!osidente. mant<Dho os tmoos do pedido de bJ:c 0 alcance do veto em face da Constituição. A Coostiruiçio deactiany:nto Mas quero deixar claro. em homenagem ao Senador Cou- clara. no § zo do art. 66:
linho Imge. que o asswJto scc\ levado 1 instância do Sr. Ministro.
''§ 2• _ 0 veto parcial somente a1mmgerá texto integ!Ol de
~ o Senador mi expor as suas mzões. que po=m ·noVas. em artigo, de p;utgmfo, de inciso ou de alfnea."

~~~~qp~~e;::~n:r!- -~·--~

am.oéqllefoivsmdoc~?Foi-ve~texto-00

É ft.n.rvwt,..,,,. que se saiba _ sem _,.._ ......... da ...........u ...:;;... de projeto? Foram vetadas as emendas? Mas c:omo teriam sido Veta·
.u.u.r-'•.............,.&"'
~
das as emendas se elas coostam do anexo e Dio do projeto de lei?
Lfder do Govemo: en.tendo que os primeiros procedi!llMl!oS que 0
o SR. ADEMIR ANDRADE - V. Ex" levanra uma qu...
Plemrio tem adotado~ no que tange à coovocaçio de Ministros de tão aiuda muito mais-ímporrantc, pois. esllmdo c:erlo, hi uma me.
Estado~ são os mais acertado possíveis. pxqu.e, no momen-to em gularidade no processo do veto.
qu~ esta Casa estiver fortalecendo a oomissio t&:mca. estaremos
dando um grmde passo. E -entendo que a instâDcia prlmeim de
Lamentável. enttetanto, é que nós. Senador Flcio Alvares.
qualquer tipo de convocaçiç~ necessariamente., deverá seta comis- estamos sendo cobrados nas bases por esses fatos. Há uma ~olta
são técuica.
no meu Estado. porque não ficou um centavo para __se cuidar da. roO SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. P=idente. peço a pala- dovia Transamazõnica; não ficou um centavo par.i se cUidar da rovra pela Oidem.
dovia Santarém-Cuiabá; não flCOU um centavo sequer pam a realiO SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Pelo PSB. <>J!l<:O<Ie a zação de um projeto- que, inclusive, foi proposta do Presidente da.
República quando em campanha pelo meu Estado-. ou seja. fazer
palavn ao Senado< Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB·PA. Pela Oldem. Sem o liDhão da Hidrelétrica de Tucuruí. levando energia pua o oeste do
revisão do oiador.) - Sr. Presidente, Srs. SCilJidores. quero lamen- Palá. para A11amira. Itaituba e Saolarém. Os """"""' fóram cottados
tar essa decisãO do adiamento da convocação do Ministro J~ em sua tctalidade, não deixaram um real sequer. Como agora podelemos ~ às pessoas. por onde andamos e por oode passamos?
Sena.
Apesar de octem eu ter concordado com essa posiçio, en- Ficanios aqui de cara gr.mde porque não sabemos nem quando temtendo que a presença de S. Ex.. no pleoário do Senado Fodcral pro- 010$ a oportunidade de vOlar esses vetos, que até boje não emraram na
duz um efeito muito mais importaii1e para a socicdide, pocque tem poula de disa!ssio das sessões do Coog=so Naciooal.
inclusive uma repercussão muito maior.
Assim sendo, eu apelaria ao Presi.dente. no senr.ido de que
No caso específico da convocaçio do Ministro José Sena. S. &• oos desse uma satisfação sobre esta questão: por que ó veto
para dar uma satisfação sobre o ()[ÇalDCQ10 da União. aqui estamos ao Orçamento não consta da pauta de votação das sessões do Con~
de mãos· atadas. O orçamento da União foi vetado em grande par- gresso Nacional. até o presente momento. já que ele chegou há
te; obras absolutamente essCDdais pala o n:ieu Estado e. cmio. para tanto tempo nesta Casa?
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Aproveito a oportunidade para antecipar o meu voto contcírio ao adiamento do requerimento em questão.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesaescla=eao
Senador Ademir Andr.ule que o pnzo. no Congtosso NaoiOilal. en·
cara-se amanhã, dia 23.
Quanto à preocupação de V. Ex•, ela será transmitida ao
Presidente titular.
0 SR. Gn.BERTO MIRANDA - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao
Senador Gilbctlo Miranda.
O SR. GU.BERTO MIRANDA (PMDB-Al\1. Pela adem.
Sem n:visio do orador.) - Sr. Pn:sidente. sr-s e S:ES. Senadores,
faço uso da palavra porque,. como Relator da matéria. entendo ser
importanle esclarecer ao nobre Senador Ademir Andlade alguns

dados com relação aos vetos.
Acm:lito que o Ministro José Sena, quando RCCbeu da sua
equipe a solicitãção de veto de todas aquelas obr.u, subprojetos e

tor e profundo coohccedor do Orçamenro votado,

f~r

todo tipo

de aftica aos cortes.
OSr.AdcmirAodrade-Foitiradodos~Scmd<r.

O SR. Gn.BERTO MIRANDA - O Sr. Ministro José
SCmtcstiouvindo todososSrs.Govcmadcres.
Ao i:avés de atender pe4Jlen&s obras, S. &,a COllij)Wllk:teu-

se a enviar uma nova mensagem pua o Conp::sso, depois de oovir todos os Govcmadotes a teSJl"ilo da exeouçio de abas esta·
duais. tendo uma infoonaçio mais apwada do IIIODWlte da rcceila
e do que seria possivel destinlr ao investimento.
Então. devemos dar um voto de confiança ao Govemo. Dovemos esperar pelo ...,.minb•mcn'O deoaa
paa.
eutio, con p a•••ws o que .çmvamos, o que esti seodo oferecido
e discutinnos com o Ministro JoX Sem. o melh« auendjrrrnto,
para que venhamos a r<a!J'O'Wo nio s6 oo seu Estado, ccmo em
IOdos as Unidades daFederaçio. o mínimo de obas ne=sArio.
O Govcmo memc:e,. necessita. e 6- Jmito f6c:il pua D6s ~
rar mais 10 ou 20 dias:, pam gue veoba alguma soluçio .i altum.
Assim. podcrcmo$ julgar cfetivamciltc e dialogar com o Govemo.
Muito obrigado. Sr. Pn:sidenle.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa desej& =la~ ao Plenário a mitéria que esti sCàdo votada.-a Convocaçio
dO Sr. Ministro do PlanejamcnlO.
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente. peço a pala-

nova-

projetes do Orçamento. desconhecia que seria necessário que cada
ParlamCllar voowe 5.640 v=. Primeiro; sio 266 plgjllas duplas de
veto; segundo, são =is de 3 milhões e SOO mil vows; <=oiro. seriam
necessários mais de quaien&adias só pamapaação dos vocos.
Portanto, posso adiantar a V. &.• que o Presidente do Congrosso. que hoje Dão está pi05<Die pelo fato de que a 5ellhon. sua
mãe está sendo oper.ada na cidade de Sio Paulo. está muito preo- vra, para mcaminbar.
cupado com a situação. S. Ex• tem caaversado Com o Ministro e
O SR. PRESJDENTE (Levy Dias)- V. Ex- tem a palavm.

temdiscutido.embuscadeumasolução.
O SR. JADER BARBALHO (PMDJ!.PA. Pua encamiImagine V. Ex• que. diante desse DÚmcro de voto~ sQ para __ nh;u: a votação.) - Sr. Presidente. 5n c Szs. Senadores, estamos
confeccionar os vetos já Seria praticamente- impossíveL Eu. como apreciando, neste IllOIDel1lO. o mquez:imentO do Uder do Govemo,
V. Ex•. lamento. Briguei, lutei, falei com. o Superintendente da -S_enadorElcioAlvams,. pleilcaDdo o adiamento da disaJssio dorcSUDAM. colocamos. a parte da Transamazônica via SUDAM. querimcotodoScnadorCoutinholorge.
aproveitamos todas as emendas dç Estado. O Estado do Pam foi
Devo di= A Casa que. na <Xllldição de Liderdo PMDB. coca·
altamente aquinhoado no Orçamento graças ao trabalho_brilbante minha favomv~ ao adiammJo, depois de ler ouvido o Sc:oador
dos seus represenlaD.tes nesta Casã, como o dÕ Semdcr Coutinho Coo:tinbo Jorge. vez que 5, Ex.• nio c:oiloca ncohum ob!ücu1o a que a
Jorge, que muito se empeohou; a Bancada toda trabalhou. inclusive os Deputados. O mesmo aconteceu em meu Estado-. O Ama:zo.
nas, e em todos os outros Estados.
Desde que o OrçameaiO chegou ã CctnisSão de OrçameaiO.
alertamos que o seu conteúdo er.t. mentiroso, fraco. Dio per culpa
do ex-Ministro do Planejamenoo. no550 Colega e brilhmle Senador
pelo Cear.l Beni Veras, absolutamenle. A e(p.ipe que c:mfeccionau
o Orçamenro teve que fazer mudanças de última hcn. alelldendo a
pedidos do Senhor Pn:sidenle da República. mesmo depois de o
Orçamento já ter sido em'iadci a esoa Casa, cano. pix exemplo. modificações com relaçio 10 Trlbmal SUperior Eleita:aL quando ,.,
IIansferiu dotações destinodas à Soúde, à PrevidEacia e 10 paq.;i>
Plaoejamcolo. E tudo isso leVe que zr feito U pressas. A J%Ceila
foi ouperestimada C. """"'l'-......,.e. IS despesas muito !DOis.
Aleitamos. Wranle os ttabolhos da Comissio. que nio ha·
via condições de o Govemo executar aquele Orçamento~ Todos os
senhores membros da Comisslo ~esse fato.
Nobre Senador. se, DeSte momeniO, em que esramos com a
inflação baixa. ..Iativamente controlada. rom problemas cambiais
sendo equacionados. veriflCOU~se déficit em jmeiiO e em fevereiro
-este deved ser anunciado bojo: US$1.1 bilhio-; em março. C55C
valor exccdcri a cifra de US$1 bilbiald6f.lcit.
Se o Govemo Dio agir rápido. a situaçio" scri muito sáia.
Participei de reuniões com o Udc:r do Govemo e o MitústiO J~
Serra; calei-me. até entio, para Dio falar sobre o Otçamento. porque devemos dar um voto de m:dibilidade, deixar que o novo Govemo tome ciêocia. dos m:t~l'SOS e da 11lCeit.a. antes de sairmos atirando todo tipo de pO<h. Seria mui10 fócil pua mim. como Rela.

matériasejaadiadapamum..meltoretJtenctime.nto~as' idennçes

enuc as.Baocadas. com vistas :l viDdado Ministro doPJmeja:mcdo.

Lcvantcu-sc a lese da possibilidade de que o Ministro possa
ser ouvido pela Colni5são de Otçameuo da Casa. Sou favoáve~
poiiaDl.O. ao adiamento~

O>ngralulo-mo com o Senado< Coutinho Jcrgc pela inicial;.
va desse requorimenlo. considmmdo que as ob=voçõeo feitas
aqui têm gzande pen;no!ncia Em Cjllliqua pols sáio
mundo, o
doaunento fundamental da aclminjdraçio to Orçamento.
E. lamentavelmente, Sr. Presidente, estamos a assistir, por
motivos que desejamos çanpreender - dai a motivaçio da vinda
do Ministro-. já no iDlcio deste aoo, aos corte5 coosidetáveis oo
Orçamento da Unilio e vetos significativos.
A vinda do Ministro t da maior importância. ati ponJUe da·
qui a pooco tempo estuemos discutindo o Orçamento para 1996.
Para tanto.. é fundamental que 0 Congresso Nacional te.aha as di--

oo

retrizes em relaçlo ao Orçamento do próximo ano.
Tem assenro aqui 0 ex-Ministro do Planejameot~ o ilustre
Senador Beni Veras. O depoimeDIO aqui apresentado pela Lider.mça do PFL. pela Liderança do Govemo eM pouco pelo Relator

damatbla.Scmdo.Gilbctlo Micmda.foide quehwveampladisalssão a ~ilo do Otçamemo de 1995. de que houve audiência cem.
Gavemadcns de Estado. que diversos segmenros da sociedade bnsileira fonm oovidos. E mal CClllJCÇ3. o ano, os vetos <XOrX"eUl.
Há necessidade, portanto, desta andiência do Ministro; paxa
que isso não oeotta em 1996. Até IXJR!Ue. Sr. Presidente. nós, um
grupo de Senadores, tivemos o privilégio de sermos convidados
pelo Ministro de Planejamento para um encon1ro no seu Minist6-
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rio. em que o Ministro fez algumas observações que coosidero da
Primeiro, quando o Ministro Jos6 Seua fez esses cortes de
mais de S mil ileos de despesas do Otçamcnto, não chegou a dar
mais alta pertinéDCia.
Wao é mais possível que o Orçamento da União seja uma eotplicações ospoc:íficas sobro cada um deles. Se procuram1os na
colcha de xetalhos. Nio 6 possivel. Sr. P'lesidente, na votaçio de mensagem relativa aos vetos,. não enCO!l.tmiemoo a justif"lCativa do
um dcteiminado Orçamento. como cu assisti- em então Governa. corte desse projero ou daquele ilcm. Portanto, ~ mais do que nedor- pore:x.emplo. à votaçio de uma emenda a.tjo toarem o asfal. cessário que o CongP::soo Nacional possa ter a ex~ devida.
tamonto de apenas SOkm de uma rodovia de 70<b. a SantarEmEm seguudo lugar, é muito impollmte quelonhamos a poo·
OJiahl. Quer dizer, Dão restru um centavo pam a cooservação da sibilidade de 8IJ!Ilir o MiDislro do Planojamento sole a nova for.
estt:ada. mas foi aprovada uma emenda pmt a pavimentação de ma de elabor:açio do O!çamento que cuacterizar.l o <lavemo Fer·
SOkm no meio da rodovia. Resultado. nio saiu :recmso algum para nando Henrique Cardoso. Não havod uma norma de maiorparticio nosso Estado. nem para os SOKm de pavimentaçio :oem a para a paçio da sociedade civil,. dos diveiSOS movimeulos populares?
CQ]SC[Vaçio da rodovia. porque oão havia um centavo.
Nio haved um p&$$0 na cümçio daquilo, por eotemplo. que o S..
Entio, é fundamental quo o Otçameoto da União soja algo nado< Pedro Simon tom aJ'=<'118do aqui DO sou projoiO de Oiça·
rospoitávoi. isto é, quo aquilo quo o Congresso aprove seja possl. mento participativo? Sabemos que, muitas VCZC$, isso depende da
vol, pelo meDOS eotista a possibilidade de sua aplicaçio, seDio esta· pt6pria vontade do Exea1tivo em se ter uma nova foana de partiremos votando um Orçamento de ''mcntiriDha'', estlrelllo$! enga- cipação da sociedade.
.
nando a sociedade brasileira,. os nossos respectivos Estado&. aproComo: é que o Executivo, de um lado, o Legislativo, de ouvando ~ com o objetivo apenas de di:ler que estamos vigi- tro. vão dialogar mais abertamente com A sociedade civil para defilantes ao interesse dos Estados que representamos nesta CasL
nir o ea:tteúOO dos gastos públicos? Ademais, em que medida o
A vinda do Ministro, aiá:n da impo<tJDcla DO que diz mpeiro novo <lavemo Fomando llemiquo Cardoso eslli se pr-eparando
ao a>obecimooto das motiv~ quo lho Ievarnm aos vetos, é fuuda.. pua obter crithíos mais adequados para, por eotemplo, dizer que
mental DO esrabolocimoDIO de direttizes pua quo o <lrçam<nto da os projeros A, B e C sio melhoxes do que os projetos X, Y e Z?
Sed quo o <lavemo já pode dispo< de lécnicas de elabor:ação de
União seja algo palptvel. onfllll, IOOiiz&vol por parte doGovcmo.
Sr. Presidelite. sem maiores considerações. que me~ beneficias e custos sociais que possam Ser- compaz:ados, para dizer
até, de certo ponto. dispendiosas neste momento. acompm:lho o que um projeto é melhor que o mtJ'C), que delemlinado projeto s:eja
adiameJllo, !ovando om caosid=ção as oboervaç&s feitas poJo melhor ajustado ao Otçamemo do que outros?
Senador Coutinho Jorge.,. que o aceita.
São perguntas muito relevautes e por isso seria importantísTenho dúvidas, Sr. l'losideme. em IO!ação iquilo quo so vom sima a presença do Mlltistro do Planejament.o aqui no Senado.
quereudo fumar oo Plenário de quo devemos apenas vaicrizar as Co- Consideramos essencial que o MiDislro José Sotm, som pr-e}llzo
missões. Devemos valoriú.-las, mas M detmninados temas que. face de sua ida ii Comissão Mista de Otçamemo, venha ao plenário do
a suas relevâncias, cano é o caso dest<, o plcnázio é o lugar adequa- Senado pam responder a essas questões.
do. As Ccmissões devem ser valCIIU;adas. a disc:usslo deve ser téc:oiUma vez que o próprio autor do requerimento esli de acorca. mas um mome.Dlo como este. em que se disaltc o Orçamellto do do com o adiamento- pelo que me infa:mam é de apenas uma sePais, quo Dão é s6 JliOOCUPIIÇão dos inlegi'Uli<S da Comissiio de Oxça- mana-. nio objetam:nos. mas quelCIDOS apoiar o requerimento de
meoto, mas de toda a Casa e da sociedade lnsileim, penso que so convocação do I<forido MiDislro.
deve~· Vamos valorizar as Comissões, ou então vamos ret:im'
e SR. PRESIDENTE (Lovy Dias)- A Mesa escia..a: ao
do rato cía Coosliluíção. do rato do Regimento Tnkmo, a coovoca· Senador Eduanlo Suplicy que o toquerimento do Senador Elcio
çio de Ministros pua o pletlário, porque toda"vez se utilim1l coto or- Alvares ~ de adiamento de votaçio pua c:Jetenninado dia. ou seja.
gu:meDo: temos a Comissão tia:rlca, en1io vamos cuvi-lo. Nio! Creio para o dia 20 do abril ·
que quando õ assan10 ra- ostritamelite de Illllm"eZa t6cnica. a eom;..
0SR.EDUARDOSVPUCY-Mas20deab:iléamot<q>o!
são é o f6mm adequado, IIL1S quando. r... ao tema, 001110 é o caso.
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias)- Por isso a Mesa fo• o
tmta·so do Otçamemo do !'ais, o f6mm adequado é o plemido do S.. esc:I.m:cimento a V. &&
mdoFoder.ll ou o do Congresso Naciooal.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Entio gostaria de ouvir a
Sr. ~sideme, já. estou me adianta:Ddo.. O que estamos adis- opinilio do auto< do toquerlmoniO. .
·
cutir ~ apenas o wJjamento. '"Como o autor ~ita. mem::e a solida~
O SR. COUTINHO JORGE -Sr. Presidente, poço a palariedade da Liderança.
Vlll pom explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias)- Coocodo a palavm ao
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias) - O Uder do PMDB nobre Senado< Coutinho Joxge.
encaminha pelo adiamcnlO.
Concedo a poiavm ao nobzo Senado< Eduaido Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pata cncaminhar a
votaçio.)- Sr. Ptesideme, Sz"s e Szs. Seiwl:xos, ressalo a importjncia do prop6<ito do roqu<rimooto do Senador Cootinbo Jage. COOSÍ·
dei:mdo, amo acabo de salientar o Ud<r do PMDB, Senador Jader
Barllolho. que bá aSSUD!o5 de tamanha ~ância que o lugar adequado pua discuâ-Ioo é o que propicia lugar a todos os membros da Casa.
Coav=ando com diversos Scuadoros da Bancada do Partido dos Trabtlh•dores,todos alegaram que gostariam de ter oportunidade de debater com o Ministro J<:JIS6 Serra. E este~ o motivo do
.mjUOiimento do Senador Cootinbo Je<ge.
A opommida<!e é adequada pua que a convocação do Mi·
nistro se dê com l:Jrevidade. Por que tuão?

o.SR. COUI'INHO JORGE (PMDB-PA. Pa1ll uma ootplica·
ção pessoal. Sem lOVisão do <ndo<.) - Se Prcsideme. é claro que o
Líder do Govemo faku eooosco sci::lre a pa;sibilidade de w:liar a votação do mtU-erimcoto, coosidcra!Yb que p::derlamos c:cuveaar cxm o
Minilrro do PlaDojameoroa mpeiro do-..ldo do mesmo.
Há um equívoco no texto do RequerimeniD comtaur:e da
Ordem do Dia quo ospocif.,. a coavoc:ação do MiDislro apoaas
pua diSCUlir o Otçameoto de 1995. A oonvocação é muito mais
ampla. envolve a discussão do défiCit p:iblico de curto e médio
prazos e todas as políticas que o Govemo Fedem1 vem encaminhar
por meio de emendAs coastitucicmaís. O Ministro tamb6Di teria
oponuDidado de expor seu mgumenro de quo oxisl<> déficit públloo
estrutural. não bavendo soluçio a curto piUO: ''Eu corto as emendas dos Parlamenta= pam que, dw:ante o oxexclcio de 95, por
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meio de negociações com os Govemadoms- isso ele disse ao Govemador do Panllamb6m- eu possa alterar, digamos assim, o Orçamemo para ateDder a projetes :importantes.. como por exemplo: a
Transama.zônica- no meu Estado-: a OJ.iabá...Santaftim e o linbio
da EUITRONORTE"- ,.ferido aqui pelos Seoadolos Ad=ir Andrade o Jador Bad>olbo, que sio impoltantissimos.
Em :relaçio a esse aspecto houve uma negociação extra
Congtesso. No eo.tanlo, seria im.pcxtaDte que o Ministto viesseaqui explicitar essa estn16gia e explicar abmnlos tais como o que
o S~Cl13dol' Jader Barblllho citcu- que a Tnnqmaz&ica tinha.. se
nio me engano. cerca de trinta emendas de- ParlamelUtes e foram
amladas viDlc e sere. teStaDdo apenas ~·_Existe css:c fato hila·

riante e incomproCils(vel
Plmojllmellto se faz dls<:uândo do baixo pom cima lambém:
plmojamonto do gabinole é muito fácil, c:ot11r sem sabor a ...Jidado local é llcil.
.
C..io que o Minislro Jos6 Sena, 1lDl hOmem do a l t o técnico• .u1o cometeu esse equívoco; c ele precisava vir aqui exala·
mente pru:a mostrar as razões tknicas e politicas desse corte e explli:ar os acertos que ler.l que fazer no Orçamento do 1995, indopmdm•env:nte dos equívocos legais. jufdicos que foram.levautados pelo Senador Josa!i>at MariDho.

Por esse motivo, Sr. Presidente. apelaria ao Uderdo Governo no sentido de que hCJUvesse um ~o da votaçio pua a
próxima semana.. no máximo. Depois ~ v~ o -~erimentO., o
Minislro tem. trinta dias pua vir ao SCnado. PodeiDOIS, assim. negociar a data com anlecodEncia e poderia ser at6 20 de abriL
Gostaria de esclamcer que a cmvocaçio ~ um pouco mais
ampla do que COilSta no Requorlmcnto: além doa axtes cxçamentários, o Ministto viria disa:Jrir as polfticas do supençio do déJicít
público do Govemo.~Coo.sidero cmvcn.-=ente e·opcxtuno que o Ministro vCilba aqui pessoalmeJ:te fazer is:oo; 6 muito imp:Jrtante para
o Govcmo Fernando Henrique Cai-cioso, pom a Pasta do Plmojamonto o é fundamental pomnóo,Seaada...
Eu acato e ticeKo o aáta!Df't'lo, mas apelo tm1L que o Uder do
Govemo Dão insista -~3olo-1..Wimitação do dia 20 de 11:ri1. Podeúa'""" ter a pr:csonça do Minislro um pruro antes desse dia, iii que ele
!em ttiDia dias, depois do çrovada. a:nvocaçio, """'vir até _ .
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias)- Com a pa!avm o antor do ..queriu>ento. Senado< Elào AJv......
_
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Pn:sidonle, fui
chamado à colaçio peia fala do Senado< Coutinho Jcxgo, mas pa=-me que o Senado< SÓJ:l!Ío Mlàlado iii estava insmto. Pctun10, poço a V. Ex" a palavra logo após o8enador ~o Machado.
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias)- eon.tamcnte. Concedo a palaVIa ao Senadcx Sérgio Madwlo, Lldecdo PSDB.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Pam encaminhar a votaçio. Sem JOVisio do aado!:)- Sr. Pxooidede, essa discussifo em tomo doOiçamcnto JOPOie-se todo ano. E o~
lamentavelmente, SClllJR foi omisso uaquilo que seria a grande
discussão do <>Içamento, o Plano Plurianual e a LDO. quando doveríamos discutir e definir as priaidades do Brasil os setolc est:mtégicos e os setcms ~de :rec:unos.

No Coogn:sso discutimos simples1DCI11e as emcodas, o que
foi cortado cm deleimiDodo pooto e Dio a =éacia do Olçamonto,
algo que existe cm todos os poises do mnndo - a disa:Jssio das
prioridades. Pam isso, nio ~"Cisamos pedir .ticença ao Govemo.
le!DOOqo~exe=<>oosso<li!cito.E.!ammtavelm<ue,*cad.Hoo.

voltamos a discutir as CJDCildas CJ!e foram cortadas. as emendu
que foram destinadas pan. CODStruçio de meio quilâ:netro ou cem
metros de estnda.

·
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EDJim, bldo isto signifieondo um ename doopmllcio pua o
Bmsil: projetes que .Dio cxmeçam. projetas: que nio terminam e
quem paga a CODta t a popüaçio bmsiieira. Temos pois mna oportunidade enorme neste novo Congraso; nlo vamos ser omissos no
novo Orç:amemo. que DOS scd enviado brevemente. vamos discu-

tir a LOO com toda a profimdidade. quais slo as prioridades do
Btuii,. QDCkl alocar os recmsos existeotes, se pca c:uslei~ .se pua
pessoal se pua pegrneuno de juros. se pua m.veatimexto.
se
Dio tiveanos MalDOS. como fazer isso com realimJo. Nio adiam&
quemmos inventarrecunos no Orç:amemo porque, depois, ele Dio
..;.., na pd.liea, nio é hõendo o o Go>.mo pmle a efici!ucia, o
Pals pude a eficW!nci• enio cumprimos. o nosso verdadeiro dever.

a

Essa~

u:ma primeira ronclam•çto

Em segundo lugar, a pt6pria Coostituiçio p..v6 uma Comissio Mista do Q,çamcnto, nio nma Canissio na amara e ouIra no Senado, mas uma Canissio Mista pua tntar do Olçamento.
Isso Dio CXlDSia dos Regimentos, mas na pt6pria Conslillliçio Federal. E ~ nessa Comissio que devemos 1mt1r de assuntos t&:::Di~.como a questio do veto.
N6s nio ostomos di=ândo priotidades, .....,.,. discutindo
vetm. E o local adequado pua disa!rir essa CJieslio dos vetos t na
Comissio do Olçamcntó. E poc isso que, c:oaoordando com o adiamento sugerido pelo Lldec do Govemo, onlendo que deve'""'
aprolimdar essa disa:Jssio, Há matm.s que !Em que ,... disa!tidas
em plenário. como bem disse o nobm Udcr Jader Bam.Jbo. mas
há oubU c..jo !ooal adequado t uma Canissio Mista. O Q,çamcn10, poc exemplo, é disa:Jtido e analisado pela amara e pelo Senado, em Comissllo Mista.
P<r i.uo eDendo e defendo que a <:<lllV()COÇio do MiDistro
Jos6 Semt deva serf.X. pela Comissio, nias Dio podemoo"pe<dor
a opcl11111idado do evitar que haja novameule esse tipo de debato
sobre os cxxtes e u emendas. pois isso nio muda a vida do brasileim. O que mnda é se fODD<>S ""P'= de dls<:urir grandes F<ioridados """' o Orçamen!o.
Esse ~ o objcúvo da cx.avOCIÇio e a concl•rnaçio que faço
aos S:rs.Semdomo 6 no seuido do que nio chegue~no~ao final do
auo novame:u1c dip•ntjndo a questio das verbas,. que em nada
muda o destino do Pais.
- SR. PRESIDENtE
ollrigado.
O
(Levy Dias)-Cano......mm• oPSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-03}- O P5DB ...,._
miDha a favor do :IC'Üimento.
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias)- Com a pala>m o au""' do ..querim<ato, Senado< Elào Alv...._
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Llder, pua
jlstificar.) - Sr. Pxooidede, quando illicioi ntiDha fala, "' a coloquei donlro de nm cüma do OOIIIjll"CCnJio e do hcxneoagem ao Senado< Coutinho Joq;e. Nio me coloquei, do inicio, COIIIIÚio 1 convOCIÇio do Milústro, e pa=-me que os pl<lll1lJCiamemos feitos
aqui eslio daDdo a entender que o Govemo Dio deseja a convocaçio do MiDistro. Nio t assim.

Está tainb6n acontccelldo um falO que precisa ser esclarecido: ao Govemo Femando Henrique seria muito agradável
todas as pontes. todas as estiadas, aumentar o salário mínimo. manter a ~ciência do jeito que estf. eleSoiDOO SeWidoreo da Ropóbli<:o, lemos IOSpOOSObilidado
com o Pais e com a realidade que estamos vivendo. Antes de pergumumos sobre <Wenninadas posições e as cobarmos, t=ws que
sabc:c o que efetivameme existe de :reaJlSOS no Orçamemo. ·
A Coostituiçio que votamos em 1988 pral.icameote engessw. a União. Há difiruldades sm&s de pagamento. Estamos cansados de fazer reuniões com o Ministro do P.la.oejameoto. com o Mi-
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nistto da Fazeoda. de tomar roohecimcnto po< inteiro do que t
OSR.PRESIDENTE(LevyDias)-Paraoncaminharpelo
transferido pam os Estados, pam os llliUJÍdpios o o que resta pam a PP, coocodo a palavra ao nobre Senador Boawdo Cabral.
Unüo; <XlllS«JÜClltomeoto, cbwemos sor~OOD>ivos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para oncamiJJhar
Seria muito agradivel se o Ministto 10$6 Seita, eleito com a votaçio. Sem revisão do ondor.)- Sr. Plesideutc. sn. e Sts. Se-uma bclfssima vctaçio em Sio Paulo, pudesse ofemcer recmsos nadoies.. depois do tomeio de on16rias que acabei de ouvir, gosta~
pca Ializar todas as ol:ns que o Bmsil quer. inchlsive no seu Es- ria de me cinsir apenas ao que se está votando. O que se vota 6 o
tado.&so problema quero deixar claro: não to gosto dcaabrido, ir- . requerlmonto do Seoador Coutinho Ja<ge pelo adiameo<o de uma
1espomivel o iD<:oDseqdonlo do Mmistro, que <:ata algumas semana; depois, um requeoimoDto que amplia easo pnzo.

omondas CODtidas no Orçamento. Hi uma nocossi<bdo imperiosa
De\'o dUer. Sr. Presideotc. que esse tcx.to coustitucional tio
Esta Casa. de manoh:a domoc:dtica, """ o cliroRo de saber combatido Dão diz que quando o Senado Fodot>l CODVOC& um Mibtdo, eviclentemeDte. Mu, co:EDO ~ xespousiveis, temos nistro, este tem 30 dias pcn. ~ nio. O Senado faz a conde proceua:r isso de tal maneira que nlo hajt. dóvida a respeilo do vocaçio com data matt:ada c ele deve~. sob pena de criDO<SO compcrtamOD!D.
·
mo de ..spoasabilidad. O Ministro 1om. sim, 30 dias para t<SpODQlcro deixar claro que, quando aludi à IIOCOSSÍdadc de pu- de< ao requorimon!D do inf«<DDIÇÕÕS. o que t coisa diforento, o
sar pela c:omissio t&m::a, pralicaiDOillo me ao<ocipei il fala do n<>- lambtm o sujei la a crime de rospooaabilidado.
ln Senador S&gio Machado. Hi algumas tu!los t6c:nicu que eu,
cano Sa>odc< ela Replblica, Dlo comheÇo, mas, da mccilnica
Sr. Pl<sidonlo, t o p!óprio autor do requerimento que pede
da CanissiD de AssuDII:lG _ . , . , . , gaDbam uma nova visão. E, o adiamoDto. Nlo onlondo ccmo,. pode nepr a osto companhoiro
muito mm ainda, - d a Comissio Mista de~
a apmvaçJodo seu rcquerimonto.
O que é a Comissão Mista de Orçamento? É uma comissio
Por essa mzão. em primeiro lugar, se V. &• pe11l1i1c, data
c:onstitulda de Sona<lcns o Dopullldos. E aqu~ Sr. Prosidcme, valo
o registro: esta Comissio, com a assinabJm de SenaclcJtu e Depu- venia. eu gostaria de votar o mquerimeoto do Senador' Coutinho
ladoa, já CODVOCCÚ O MinislrO do Planejamcn!D, Jost Soml, paill Jorge, para. logo a seguir. votar o n:qoerimcnto do Senador' Elcio
cim: todas as explicações cabivois em relaç3o ao o.,:amonto o ila Alvares, porque me parece que do duas coisas distintas. Logo DO
primeiro, devo docimir que o voto do~ Progressista, depois
proprias politicas oconômicas do Gavomo.
de ouvir todos os seus membros. 6 pela aprovação do rcqDerimen·
Qlero deixar claro, pam que Dio po<diJtC iltllhuma dúvida, to do Senador Coutinho Jocgo.
que o Govemo Fcmmdo Hcmiqoe Cardoso não quer escamotear
neuhum fato de ""'administração. Considero a vinda do Ministro
O SR. PRESIDEN1E (Levy Dias)- Q1cro escla=cr ao Seum ato de sabcdaia.do Legislativo. que o coavoccu. cx.atameole nador Beawdo Cabral que o rcquozimecto do Senador Coutinbc Ja:.
no momento em que sua pala.vm é fundamental. Mas. dentro deste ge pede a ooovocação; e o :requc:rlmemo do Seoador Elcio Alvares
cootexto, convocarmÍD.ÍStros pua.· que vcaham ao plenário c que ~ o adjany:nro da a:nvocaç!lo. Não hi coodiçi5es. porl8DlO. de voessa convocação seja apenas mais .um xcgistro nos ADais da Casa é tar..O. em primeiro ilgar, orequerimeo<cdoSa>odc<CoutinbcJage.
de se fazerc«tes.

profimdanl<DtclamcntáveL
9SR. ADEMIRANDRADE-S~Presidcnlo, peço a paiavm.
Sem quemr fazer jurispm~ sem querer~ o ass:mto inteiramente dcmjmdo e insuscctível de nova apreçiaçio, enO SR. PRESIDENTE (Lovy Dias)- V. E:t" ji USCA1a palutendemos sempre que, quando existir um assunto emjnenlemcmc vra DO encaminbiiDIOillo, Senador Adcmir Andmdc.
l6a1ico com a. comissão CQJ:IClata,. daremos um bom passo se. em
inslincia.. ouvirmos o Ministro Da oom.issio t6cDica.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O Lldor E!cio Alvares
USOU duas vezes. da palavra e V. Exanio fezrestriçlo.
Portanlo, voltaDdo ao obje!D da discusoio, que leVo alguns
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- S. E:t" nsoo duas voatalhos e algnmas falas derivativas, apenas pedi o ldiamento do
zes da palavra p« ser o autor do ~IUD e como Uder.
requerimento de convocaçJo para, juntlmeDio cem o Senador
Coutinho Jorge, estar com o Ministro Jox: Sena c examinar a
A Mesa s6 deseja saber a>mD o PP encaminha a votaçio.
oporbmidade da sua convoC"açio na data que fosse mais oportuna,
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM) Sr. Prosidcme, o
Dio s6 para a Casa. mas também para o Mmistxo.
PP encomicha pela oprovaçio do requerimonto.
Q1cro deixar claro, Sr. Pl<sidonlo. que Dlo O$lá embutido,
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Coocedo a palavra ao
neste nosso pedido, sentido outro que nio seja o da. opcxtunidade Senador Ademir ADdmdo, oomo Lldor.
da CODVocaçio. Quero, ainda, (.,., CCill que OSlO p<aliiDCiamen!D
sirva pam outras convocações; quando se faz um ICQUerimento inO SR. ADEMIR ANDRADE (PS B-PA. Como Udcr. Som
toimm:alo aberto e isento de qualquer segunda intenÇão, bomona· revÍsio do cndor.) - Sr. Pl<sidcntc, Sts. Senadores, ouvi aloDta·
geando, acima de tudo, cmfomlO disso no iDlcio do meu discurso, moD1o os Senadores lldo= do PSDB e do Gavomo o queria dizer
um Senador que merece todo o meu mspeito e comi.demção - o que essa mat&ia geiOU toda essa disc:ussio devido a sua importânSenador Coutinho Jorge -. percebemos, às vezes, que se embute cia. Estamos vetando um simples requerimento de adiamento, e
denlrO desse requerimento inlollÇÕOS outras, ccmeçando, a partir osto requorimon!D de adiamoDto provocoo !Dela essa discussão.
dai, detmninadas críticas que, se tivessem um sentido mais pro- Isso é um sintoma. claro da importincia. do que estamos tiataDdo
fundo. espemiam a chegada do Ministro para as o=ssúias expli- aqui oeste momento.
cações. muito mclbcr do que as minhas, como Uder do Governo.
<;_lucro dizer que não se ttata de votar tmendinhas para: po!l·
Portanlo. •'mdendo mais uma vez ao Senador Coutinho
Jorge. digo que não t.eDho embargo nenhum a que essa dita seja tes, para isso ou para aquilo a~lro. ccmo alguns quiseram aqui rireduzida. pa13 que pqssamos decidir neste pleoúio, defmitivamen- dicularizar. ~ao se tra1a disso. Sr. Ptesidente. Traia-se de trazer o
MinislrO aqui para ele explicar a este Plenário por que corta detorte. a respeito do assunto.
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minadas verbas c por que pemrite que no orçamento da UDiio cs.
tejam destinados 26 bilhões de reais para pagar os jurOs da dívidã
intcma do Govemo brasileiro. É :isso o que queremos discutir.
De um OIÇ&mento de 324 bilhões, 181 bilhões estio sendo
"'liiades dos bancos e, ao mesmo t=po, sendo pagos 180 bilhões.
Isso resulta mzm aumento da dívida intema de 26 bilhões de mais.
Essa vctba do orçameD10 é composta de """""" captado$ do
povo mectiante pogamCDlo do imposto de rcuda e do IPL eatre OO·
tros. É para isso que queremos a e:c.plicaçio. Corta-se aquilo qui 6
<=DCiai pom a Naçio. cxxta-se o que os polilicx>c ooosidennm fim.
damcolal e impxtante e não se COl1a verba dos t.oqueilm A{ estaria
arespo5ta~oqunimunrmtodoSenadct-Ek:ioA~
""
Sabe,nos oode estio os
porque mc:tU10S existem.
Agon. os =ursos estio sendo mal destiDados, a poltica ~

:recmsos.

ca mal CODduzida num pagamento de divida ex tema absurdo e inaceitável. É por isso que quetemOS o MiDistro De3l& Casa, é por isso
que somos c:ootn. o adiamenlO deste :requerimento.
porque um
propõe uma 5ClDIDI. c Oou Iro pmp& dia 20 de abriL
Emão, Dio foi o Semda:CouliDboJcqe que po<W o adiamento. mas o Uder do Govemo. Sa:oos aura o ftq'JCTirn.mto pcxque
emendmxvs que esta questio 6 importanlc e o povo IDm~CC a satis&.ção ca:n respeito a esta sib1aÇio e aos 001tcs feitos DO Orçmncolo.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em volaçio o ""JUJrimcnto de adi•mmto da cxm.vocaçio do Ministro Jos6 SeuL
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presideme, poço a polavta pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. Ex' a polavta.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA.'Pela oofem) Sr:. Presidente. a data 6 20 de abril?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sim. 20 de aixü.
O SR. JADER BARBALHO - O Sellldcr Coutiuho JOQ!C
discorda. Acalxu de Vir a mim man.ifestaado tal pooiçio.
Faço um apelo ao Senador Elcio A!v.,.. pua que o pmzo
seja reduzido de uma semana. pan. apmcimmos o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V. Ex' propõe o adiamento ào adiamento?
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, deD<ei CXPJ"'Sso cm llliDia fala que estcu de aaxdo que a votaçio seja feita na
semana. que vem.
O SR. JADER BARBALHO -Que o acliam:Dto seja por
uma sc:IDI'Ul& eDão pam 20 de alriL
O SR. ELCIO .U.VARES- Que a dila seja alteDda, Sr.
Ptesidettc,. pam quarta ou qtJiiD-feiJ:a da semana que vem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O que V. &• rolicila
é que o "'QUCCimento seja ..timlo da pouta de boje?
O SR. ELCIO ALVAIIES- Nio.Maoteobo o~
apenas oom o adionrm>da votaçiopom a poáoimaquarta-feira.
O SR. EDUARDO SVPLICY -Emio,
dia 29de-.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em volaçio o ""JUJrimento pam que seja. adiada a. votaçio para 29 de março.
Os Srs. Senadores que o aprovam qucD:am j)en:nanccCI' sentados. (Pausa)

m

moo

AprovadoA matéria voltanl-à <lidem Dia na data estabelecida pelo
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lovy Dias) - Volta-se à lista de
oradores.
Tem a palavra oSeDadtx Ney Su.assuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PA- Prommcia o seguinte discurso. Sem =i.sio do orador.) - Sr. Pxesidente, Sr's e SIS.
Seoadotes, pedi a palavra parn apreseutaruma proposta de emcoda
1 Constituição que ~IOce que, nos crimes dolosos conlr:l. a
vida,. cometidos pelo parlamentar, seri. o trihlnal de jóii o fórum
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ccmpelCD.le para o julgamento, como ~za o art.

5 8 da Ccmstimiçlti
Fedeial, que diz que. nos crimes dolosos contra a vida, a compc=!
tôncia do julgamento senl do nibunal do júri JlOI'Ular.
FIZ úso, Sr. PresidenlC, S~ e Srs. Sc.oadc.fts, porque acmdilo que, Da hora em que um parlamentar comete um crime c::omum. deve ser jllgado como pessoa ccmom. Dessa fmoa. aeio
que nio há pcx que haver o f6wm do Supmno Tribunal Fedenl,
mas sim o do júri JlO!lUlar. oomo """"" pora qualqner cidad.lo doata Repíblica.
PliMO 1 Mesa o projeto de emonda i. Coustiluiçio.
EDm.CSASal • msjr.Jr "'i&' CJJeeD tâ:Jbaa.&za:. Múoobip:lo.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Coacedo a palavra 10
uob..Semde<Gilherto Mmmda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Prommcia o
sesuinec discuno. Sem mvisio do cador'.)- Sr. .P.RaidcD.te, sr-, e
Srs. Senadot-eo. oaiJlO a uibum desta Casa pora uma alxxdagem

das ai>cs gEmeu do Méaico e da~ em pDdo porte sondas pot"ummesmo fen&ne.uo.
Pam:e bem viável a interligaçio da moeda aolnvaloriDda
com a oober1ura de déficiLa de bolanço de pogamoato, modiante o
uso de capitais estrangeiros aplicados no mm:ado fiuaDceiro, a
curtopazo.
Ap6c a a:ise que deixou o M6xico em IIaDse,. p-opasou--se
pela Am&ic& LatiDa o 1eDXl< de uma tq><tiçio dease fen&meno em
alguDS doo nossos poises. Esfolço porticuiar foi desenvolvido pela
buroallcia baslloim da OC<llklmic:a, pora que o
Bn.sil estaria inJuDe; a semelhante experiêDe:ia.
Em primeiro lugar polqUe. CXlllfa:me bem ela!xndo agumeuo, a siluaçio doo dois polacs se dútiJJ&ue em favo< do 11011&0
Pais. nos aspectos adiaole expostos: I) Está equacionado o problema da divida intcma bmsiJeüa; ll) DOSSU relelVU cambiais se
ccmervam. cm níveis que ~ a OCIC& de dez meses de
~- o que......,,. iD:Iicador de boa ..Wde fitwx:eira no
camPo extemo; ID) os capitais cstmDgeiros aplicados DOS mercados de muda ía:a e variável do Btasil estio Icmae de ter a putici·pçio e influencia que tiveram na ecooomia mnican•
õ CClá<Údo do discurso que .,.. prolliiDcio. Sr. ~'residente,
Sr's e Srs. SetWioP:s. taJde a ped'iihar a pooiçio &dotada po< DOOsu autoridades t!V'IOelúi", pois aâo meu deva: collbibuir pua a
mawtençio da traDqUilidade que mina cm DOSA. vida tml!lt"en
Os rcsu!Jados .adviDdos da pollUca iDlrodnzida pelo Ministro da F~ e hQje ~'residente da Repo!blic:a, sio de fali>
eloqolemeo. ADimam o desejo de que a evoluçio da ooonomia oaciooal contiJme rob o signo de quem serve de regcote, desde oo
primeiros cfias da URV e da imp!antaçio da oova moeda.
A roc:upeDÇio do poder aqui>itivo de gmndes camada& do
povo basileiro coasagrou .. - - adoladas desde III&IÇO <lo
1994, quando se Iauçoo a Unidade Real de Vakr, URV, seguid,&
do nascimento do Real, alvo de es<modosa acl•maçio popular.
A perenidade desse cllma fa""""" a reaiiaçio de novos invesfunentos. que tania geram empregos como atende a uma proIDÍSSO!a expiiiiSio do CXXJSUmo naciooaL Todos desejamos, Sn.
S~ que odesenvolvimentoeoon&nico.do Bmsil esteja iniciando um novo cido hi$l6rico. dunmte o qual a gençio de~
zas ~ alcançar níveis cada vez mais elevados.
E pela vD< do enriquociroeD10 que o Pais podert enfrentar.
ca:n ~ os p:oblemas. sociais ~e tem diante de si. Resulwn esses problemas de maciça -.fedocia da P"I"'Wçio do
campo pam a cidade. desde que se iniciou o processo da iocilstJ:ia-.
lmlção. a partir de 1950. Naquele ano, a nossa populaçlio ml>ana
totalizaV&IDCD<lO de 19 milhões de babilantes. Em 1991, apeua$ 41
anos depois. elevava-se para ce«a de 111 milhões de pos&OU residentes Da$ cidades tnsileiias..
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O aumento é da ordem de SOO%. São raros os países do
mundo cuja população urban~ tenha crescimento tão acentuado em
tão . :uno espaç-o de tempo. E nawral. pois. que a parte lúcida da
socit:dade nacional ambicione a tnanutençãc:fde altas taxas de crescimenlo eConômico, para que os i'ccursos públicos atinjam aquele
patamar que realmenre assegura à população a solução de gr.~.ves
problemas sociais que registramos.
O quadro demográfico urbano orienta. portaDto. o meu discurso para os pr-oblemas que estão embutidos na manutenção da
estabilidade monetária. InStalada tão auspiciosaiDimte peta--política
que inr.roduziu o cruzeiro real como antecâmara do real.

Retomo a miohas considerações iniciais SObre a crise fmanccira que abalou o México. cujos reflexos causaram apreensão em
diferentes mercados da América LatiDa e do mundo. Nos países
vizinhos. produziu-se na Argentina inquietação maior diame de
medida preventiva adotada pelo Govemo como conseqüência de
déficits tegistr.t.dos pelo seu balanço de pagamento.
Em 1994. as ex.p:~itãções argentinas somavam IS bilbões de
dólares. em confromo com as importações, totalizando 21 bilhões
de dólares. É que o Governo de Buenos Aires mantém uma políti-

ca de cométcio exterior que sobrevaloriza o peso. seguindo a mesma política cambial que deixou por longo periodo a moeda mexicana excessivamente valorizada.
Quando a moeda de um pais mantém valor acima da paridade inlt:macioaal. as importações ganham grandes esúmulos, pois
seu cus10 é arúficialmeme flxado pelo câmbio bar.Uo. Por outto
lado. as exportações se lornam cada vez mais difíceis. porciue a
conversão de dólar em moeda nacion.a.I não produz volume suficiente de dinheiro para cobrir os custos de produção dos exportadores.
O déficit de ba~o de pagamento roma-se. portanto. inevitável. já que sua origém reside no desequihôrio causado por importações ~centes e exportações deprimidas.
A teceDte allaaÇão introduzida na política cambial do Brasil é coosiderada medida de bom-senso, pois tem em mira o estímulo às exportações. quando procura assegurar aos exportadores a
cobertuta tie seus custos de produção. Ao mesmo tempo, modeia o
ímpeto das importações.
A Aigentina vive um momento específ:aco: aproximam-se as
eleições presidenciais de maio, e as autoridades econômicas temem que a elevação .do custo de vida. cieconente de um ajlste
cambial re:alista.. afere de modo desfavorável a atirude dos eleitores. É comum. na América Latina. e o Brasil tem disso experiêocia
repetida, que a ma.aeira como se cOnduz a política entre cm cOnflito com a economia.
Há um momento justç. e certo pam se proanar o equih'brio
cambial. mediante alteração que deixe a taxa como bússola tanto
da 1IDportação quanto da exportação. o equilíbrio das cootas externas provêm de uma medida capaz de assegurar mnuneração normal aos exportadores e de, ao mesmo tempo. fazer como que os
unportadores paguem o preço justo por suas compras.
Esse preço justo tOOdeza as importações e simultaneamente
estlDlllla as exportações. Resulta desse jogo de eixos a sobra de recursos cambiais, em volume suficienle para garantir a amortização
da dívida externa e o pagamento de juros. fretes. seguros e demais
despesas em moeda estr.mgeira. Nesse quadro. o ingresso de capitais eslr.lngeiros contribui pata formar crescente reserva cambial. a
qual na verdade converte-se na coluna mestra da confiança que o
mercado deposita na politica econômica.
O Sr. João Rocha- Pemtite-me V. Ex• um aparte?
O SR. Gll.BERTO MIRANDA - Ouço c:om pmzer o nobre SenadorporTocai\tins.
O Sr. João Rocha - Nobxe SeDada Gilberto Mir.mda. V.

Março de 1995

ex• toca em um assunto muito importante para a economia do nosso País: o conceíto da balança comercial, que é o sentido da exportaÇão do Brasil. Temos uma defmição m!.lito clara de que o Brasil
.não deve limiLar a oossa importação e exportação. No ano de
1994. o nosso P&is e:.:portoo 42_bilhões de dólan:s e importou mais
ou menos 28- bilbôc-s de dólan::s.. Entendemos que esse pãís de dimemio continetlr.al com um grande potencial tanto na área mine-ral como nos segmra.01o JrOd,utivos. não se pode limitar a importar
e a expc:irtat". Temos que e:.: penar o máiiino e importar o que for
necessário. O nobre" Senador coloca o assunto com muita propriedade. Nesse tiXJIDeOID dt umsição. nesse momento de transformação da nossa cc::ooomu. n1o DOS podemos ater ao item importar oo
ex.pottar menos. Ao contnno. lemos que importar e exportar mais.
Nossa preocupa.;.àl.~ ~ qu&ntO i balança. no seu r:esultado fmal: débito e crédito. Se w 1rm um dêbilo e um crédito de tanto. o resultado fm3lé posJI.J"o- A pana do momento que se tema castrar o que
se quer fa.zeT D:'l CJ:")OCrllO, na m.acroeconomia. na globalização da
economia dó hu., tsur-se-.a castrando todo o filnno. E V. Ex• começa a desperu:r em c.ad.a SenAdor presente nesta Casa que a soiução não é ~srncp as tmp:xUÇões. Temos que nospn:ocuparcom
as expc:nuç.or1 com " rw.-..u.a matéria.prima e com a capacidade
que possuÍmO§ dor di "PJ t.1r n-u econcmia globalizada. O pronunciamento dt \' t •• t pli'UD.IC. oportuno e. nesl.e momento, não
temos d~llo o.· u'C'IIl'llo.~ su:npbsta. oportunista talvez. de falar
que a soluçio d.' J' a.' ~ ~.-.. a:mportar. Já se pensou na lei da oferta
e procur:a'' ~(' , f .t.\ r... I! .. C"\!.t tmportado nos meses de novem~
bro e dezrmM • r.u ~,. <" ~t' seria do consumidor flnal. daquele
que paga, 'PJt' ""J .. ' a..prT"~T~trrado e à mercearia para comprar?
Não se ttnh.~. ("II.Jtn ~...,~dr fornecedor. A partir do momento em
queoGo<.-C'TDC' t.1ttl..;l& r-'0\.J;,..klÓC' unportarparaequilibraraoferta
e a proct.Jn Dl"1U' J- &a ~~ ~\I. .a ~o negativo, Da realidade, com
aquilo gut< qurn- ma • rn.a: QUot' e a moeda forte. O que é a moeda
forte;? E ;a,qud-1 ~ ~ ,.,r-,..,ll.lde de comprarhoje.amanbã. depois e ci.l..qu1 .. ~u Clf"V\ i' oJUC' mais agride nesse conceito todo
da EcoooCU~ ~ t"w.o~ ..:~~"..,. .;r ~co se mibe o consumo por meio de
uma ~.a dor- 1J1'T"' .a.u b ... , mr .açuje há dez anos, antes mesmo
de ser p:>huco !!..~ !,I, '~(,a.. ~ radx:a.lmente contra esse cooceito. O

que gera

~ tlr ..,--.wJIP'.

o que gera o equilíbrio entre a

oferta e a J'lflX'll1' t ,. {ar- ..s...Jr que o Estado tem de assumir as
exigêoo.a.s da so;x ..a.J.t " a~· la. E hoje. quando vejo defenderem que a fcnca ma• "~ ~ bá são os juros altos, sou radicalmen~ caura. A l~..--..a lll.lD szmplista que bá são os juros baixos. poU. ~ b&u...• ~ coochçio ao cidadão comum de montar uma atrv)d.a..it ~..na! pmduuva. que gere empn:go, produção e ctn::Ulaçkl dlr ~z:u. p:Y meio dessa circulação de riquezas CSU:Z,:mr::JI. Jnl~Dd~.• c-~,o, coodição melhor de vida para o
povo e mebt-1' dutr.t.n,..ào.-• 4a re-nda nacional. Então. eu queria dizer a V. Ex• ~o pn:'ICII.eCumtnlD que faz nesse momento é oporruno: o B[Ull c.iu prensa n-SU'mgu o consumo. mas incentivar a
produção DI.C'loo.a.l pr1n.lUC', des-Y forma. vamos gerar mais emprego e cirallaçio dr- ~ z.u em oosso País.

O SR.GU.B! RTO MIRANDA- AgradeçoaooolxeSenador João Rodu.. dr 1 c..:.antull. o aparte.
Quero dize% a \'. b.•. Senador. e a todos os Srs. Senadores
que. como membro de um pa.rt~do que apóia o Governo, venho à
tribuna não pan. cnucar. mas para alertar. Penso que cabe ao
PMDB e a todos os Sen.adcm::s. independente de partido também.
começar a alertar o Govemo.
Temos um Ministro do Plaoejamento competente. compe-

tentíssimo. Temos um Ministro da Fazenda com uma vivência intemacional c muita competência também. Mas. nesse momenlQ,
vamos entrar com um anúncio. que já deve ter sido feito. na tarde
do hoje. pelo Palácio do Planalto. a respeito do déficit que ocorreu
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nos tres ~eiros meses consocutivos. Em janeiro; o -déficit foi de
praticamente 300 mi.lb.ões de dólares. Tivemos d6~cit, que será
hoj~ da ordem de 1,1 bilhão de dó~ Deveremos~
cem ce:rteza.. ter déílCit já cm março acima de um bilhão de dólares.
Imaginc:m V. Ex"$ que, no primeiro triineSUC: estamos atingindo o déf"lcit de USS 2.5 bilhões, depois de as importações t=m
sido caJ:Ieg&das em setembro, outubro. novembro e de2embro. e
pn.ticamente esvaziadas emjaueiro. É muito :importamo que o Governo atente para o fato de que a balança comercial podeit chegar
a US$ 10 bilhões, DO ano de 1995. Se llio mudm:nos cana r.apidez,
se não crlarmos mecanismos mais ágeis cem relação à importação,
se não eleV!JlDIOS as alíquotas dos importados. se Dão restriD,giimos
o sup&fluo. a siluação vai ficar muito s&ia. ·
O BrnsiJ en([a, cm 1995, com toda possibilidade de coaigir

awnciado

o seu rumo. mas. neste momento, é fundamental que as autorida-

des que dominam essa a... pensem c decidam mpdamenle. Se
de<wmos para tomar essa decisio a partir de julbo, scrt taide,
umito taide! O DOSSO dfficit Dão scrt de USS 10 oo IS bilhões; poderá chegar a US$ 20 bilhões, o que seria um desastre!

O Sr. Osmar Dias- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço o nobre SOll><lor
Osmar Dias.
~
~0 Sr. 0muu- Dias- Mlito obrigado. SemdarGilberto Mi·
r.mda por me ccnceder o aparte. Tenho acanpauhado oom iDteresse o dümyúsmo de V. Ex• nos tiabalhos desta Casa. Ainda ontem

participei da rcuni!o, presidida por v. Ex', da Comissão de Assun·
tos Ecou&nioos. Quero cumprimentá-lo pela cficicocia na cOOideDação daquela mmião c pelos IOSUilados obtidos. Cumprimento,
com alegria.,. a posição de V. Ex• a respeito desse importante assunto que traz A tn~ no dia de hoje.

Há algum tempo venho me

preocupando com esse assunro. FUi Secmtário de Agrlcultma por

dois govemos. sendo um deles. o último, o do Senador Roberto
Requião. E, durante esses últimos .anos, a febre de importação de
produtos agrícolas tem tomado conta do GOvemo.. Entendo que temos uma mspoosa.bilidade. sim. V. Ex• alerta o Govcmo, c faço
neste ~aparte o mesmo alerta. Se não houver um pJancjamcnto
de produçio vinculado com o abastecimento., neste País, coutinuarcmos com este pazadoxo: a produção de grios cresce· e fazemos
crescer as impor:tações de gdos. Semente no ano passado, foram
sete milhões Oe toO.cladas levando divisas do Bmsil pua o estrangeiro da ordem de USS 2 bilhões. Exte ano, a colheita SC!á de
çro:rimadamCDI:c 81 milhõe$ de toneladas. a maior da história.. c
vamos i.mpoaar ainda mais gdos, em virtude da falta de plancjamemo. Nos países mais desenvolvidos do DmDdo, o plancjamento
é feito de acordo com as .oecissidades. ou seja, a política de incentivo a detmrrinada cultunt. 6- feita de acordo com as necessidades
plaDcjadas do govcmo. No Brasil aio ac faz isso. Não se administram os estoques zeguladores c. pior que isso, Dega-se o dimito
ofen:cido pelo GA1T- Acordo de Tarifas c Comén:io Intemacia..
oal, de. procedendo-se l invcstigaçio c verificado o subsídio, estabelecerem-se a.lfquotas: de compcDiaçli0 pata proteger o produta c
o produto nacional. Quero cumprimentar V. Ex• Estou encaminhmdo um ~crim.CD.IO ao Ministro da Agriadturn. e ao pn)prio

Presidente da República, solicitando que a investigação Da origem
dos produtos importados seja uma zegra c não uma exccçlo para
atender algum inlcmsse neste Govemo. AsSim como V. Ex•, acredito neste Govemo. E acho que agom. é a hora de :restabelccennos
o direito de produzir neste País.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Agr.tdeço o aparte de V.
Ex- e os elogios. Quero dizer-Dlc que há uma·empatia eo~ este
Senador que vos ~c V. Ex• Gosto da fonna direta, <luta e séria
como encara. os assuntos e sobn: eles fala neste pleoáriõ. Desejo
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expr=ar miDha =me a<lmixaçio lambém pelo meu !..!der, que
está ocupando todos os espaços ue:;;ta Casa. o Senad.or' Iader Barbalho, como '=bém pelo SOll><lor Josa!'l!at MariDbo c pelo Senador Adem:ir Andrade. que chegou aqui com vontade e aborda os
problemas sem med« pelos outros Senadores aqui presentes: Casildo Maldaner, Roberto Rcquilio, Pedro Piva c Carlos Palrocinio.

Neste momeofD,há 11 Senadores presentes no plenário e 70
Senadores "azuis", como diziamos antigamente, quando o plenúio
era bem vazio.
Voltando ao assnnto. V. r.x• faz um reqJerimeD.:o de infOI'maçêcs importantíssimo ao Govemo. Mas vou adiantar~lhe que o
Govcmo não vai IOSpODder, porque di6cilmcDtc tenl condições de
fazô.lo.
Tentei fazer investigações sobre o que ocmre enm:: a importação e a elllr.lda da men:adoria propriamente dila. Hoje, as guias
de impottação são e!etr&icas, c quem as emite ó o DTIC. Mas a
entr.lda da U11ponação ó oomrolada pela Rcoeita Fcdeml. As pessoas rcspoosáveis por essa éea infoanaram-me que, depois de investigarem em todas as regiões toda a mercadoria que en1ra DO
País. para saber exatamc.DI:e qoa1 o produiO que entrou, o que foi
impcn:tado c: checar os dados, Verifl.CUIDl que entre a guia dada e o

que entrou demora um ano e meio:
Vejam V. Ex.&squc oGovemo,narn.pidezcomqueabriu as
importações. nio tinha mecanismo surJCiente p3D. o ccntrole detalhado. poc item. dessas imp«tações. FlCll dificil para o Gov~
agir xa.pidamCDle e automaticamente elevar aJíquotas. anaJ.is,audo
os possíveis casos de dumpiDg, qne os pa{ses fazem muito bem.
como V. Ex• disse. oa parte de ceteais e cm umitos outros set<X"CS.
É importante o aleita do IOqllCtim<nto de v. Ex' &lelldo
ser essa a nossa obrigação. Nós. S~ qae apoiamos o Governo, o6s que queremos um BiaSil dif~te, não podemos perder
dC fonna nenhuma esta oportunidade fmpar.
O Sr.Ademir Andrade- V.Ex•me pcnnite um aparte?
' O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço o~ c brilhante Senador do Esr.do do Par.1. Ademir Andnde.
O Sr. Adcmir Andrade -Senador Gilberto Mitanda. ó demasiada a pteOCUpação de setores doGovemo em ter~ superávit na balanÇa com.en:i.al. Essa pmx::upaçio faz com que se ado-tem políticas que prejudicam a sociedade brasileim. Veja V. Ex.•
que esse Plano de Estabilização ó absolutamente in<:anpa1ive! com
superávit na balaoça..comercial. Jamais ~mos um plano de estabilidade, um plano sem iDilaçio. com supertvit na boJança comercial- e isso acmpre"scciesejou no Pais. O Brasil. desde 1982, tem
tido permanentemente superávit da cmem deUS$ 12 a 18 bilh&$~
c isso só serve pa12 pagar o :senriço da nossa dívida extema; s6
serve, portaJi:o. para mandar riqueza para fora. Num plano cano
esse não ó apenas a abertum A impodaçio que está gemido dCficit
na balança comercial. Os scgmeoloo produtivos, a classe alta deste Pais. que tem seu dinheiro aplicado cm todo tipo de especulação fmanceiia,. retira esse dioheiro da esprodaçãn no momento em que se vê ganhando apenas 2 ou 3% ao mês e o joga w
no sctor produtivo ou oo consumo, porque se.ute que ali po:le ga~
uhar mais. Daí o aumento do consumo; 6 o desvio de muitos que
exportam e que passam a vender para o mercado intemo. gerando
esse déficit ua balança comercial. ACODieceu isso no Plano Cruzado, onde não havia abertura paza a importação. No entanto. observamos. o saldo da balança comerciai, em 9 .meses. descer de US$
1.5 bilhão para chegar. cm novembro, com apenas USS 30 milhões. Afumo categoricamente que 6 impossível; que neahum. governo vai manter a economia estável; fazer com que este País cresça e
produza. tendo superávit na balança COIII«cial. Essas polticas *>
iocompaliveis. A nossa sorte 6 tennos uma reserva cambial bastan~
te alla. em tomo de US$ 40 bilbões. suficicote p&ra resistiimos du-
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rant.c 4 anos seguidos com superávit negativo na balança comercial. Note V. Ex• que esse superávit negativo na balança comercial
vai levar o oosso País a um grande crescimcnto, & um gnmde de-senvolvimento na sua economia. Até os bancos podedo deixar de
ser insttumeato da especulaçlo. como sio hoje; eles poderio voJ..
tara ser instrumento do setor produtivo. Portanto, Dio vejo nenhuma IUio para essas J'RlOCUPIÇÕCS- Se chegmmos ao absUido de
um do5rlcit de USS !O bilhões por ano, amda pod=os aguentar,
no mínimo, 4 anos- perlodo em que est.c País podeD. se recuperar
ex~. E digo mais: o d6flch público caid, porque o
sctor produtivo roc:olbem muno mais impostos. A própria impollaçio, alfm de necessária. é a única founa de man1<r a inflaçio estivei. pcxquc o Brasil ainda Dio tem um parque iDdustrlal suficiente
para a1ender 1 demanda da sua populaçio, e o ccmumo estimula a
produçio. Ne"" momento, o Btuii precisa de tempo, pois teiDO$
coodições de sair do l:uraco cm que nos enconttamos. Creio, pois,
ser excessiva a preoc:upaçio do Govet.ll() com essa questlo.
O SR. GILBERTO MIRANDA - AJ!lldeço o aperte do
nom Senador Ademir Andrule. Concotdo em porte oom V. Ex',
mas discordo em~laçio à polític:a ecoo6mica.
Quero dizer a V. Ex• que manter um nível alto de mservas ~
muito importante. porque essas reservas dio o lastro, garantem a
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-cumprimentar V. &• por ocupar a tribuna do SeDado, nesta tarde,

para. se dedicar a tema. da maior relevância. A classe p::~Jítica,. ao
longo do temp>, tem pago o p:eço de desvios de govemo e de dir:aculdadcs que o Pafs tem enfmJ!ado. O &!erta que V, Ex' faz é imp<lllaD!C pata o Senado. Afmal de oontas, V. Ex' nJo 6 s6 um Senador in~ em ISSUDIDS cconômicos., iDteres:sado DI. economia do Brasil; V. Ex' 6 o Presidente da Coinissio de A=tos
Ecen&nicos do Senado. É fundamental que o ParlameniO porticipe
c Dão s6 assista ao que oc::oae em matma ec:oo6r:nica. pcxque. oo
rma1, CJJando as coisas nJo dio certo, oomo oc:o~m~ no Plano CtuZido e em alguDs oulros planos, a classe polltica é a culpada. Na
verdade. podemos verificar que, atnaJmente, os conncmistas que
trabalbam DeSSa trea sio os !llémlos. Eles sio muito eficientes~
ptiDcipo!mente em )lstilicar a poslcriori os desac:ettDs da econo-

mia; sio eficientes em defeoder teses na hora da ~ e a
posleriorl Se fiUUDOS um balanço. de um modo geta1, sio ""
me=os. No enlaDIO, desta vez, caro Senador Gilberto Mimnda,
emr em relaçio ao plano de estabilidade ec:ollÔmica do IIIasil é
mais do que um Cll'O, mais do que um equivoco. porque esses economistas participuam de todos os planos. vcrilicalllm onde oc:or~ os vazuilCill.os e as dif1a11dades que lransformaram planos
inicialmente coosideraélos de sucesso~ como o Plano Cruzado, em
um dcsastie para a economia_ e pua a sociedade 1:nsileim,. em que
moeda.
Causei de fazer ItqUe:rimciUos ao Banco Centnl e a Minis- pese o perlodo de =scimen10 vivencilldo pela sociedade duran!e
troÇ da Fazenda para saber oodc estavam as reservas e a qu.amo eso Plano Cruzado. que deu dw>ce 1 melbotia de vida da população,
tavam aplicadas. V. Ex• deve saber que, eu.quan10 permanto" o mas deixou conscqi1êDcias evidentemente ~ no que diz IeSproblema oom a familia Dart, naquela IÇio de USS IA bilbio, as peiiO à politica eeon6mica e Ainfiação. ~ momeniX>, estamos
nossas :m;ervas ÍlC&Dl uo Banc::o da Basiléia, ou seja. o BIS - o assistindo 1 apresentaçio pelos CIOODODlÍStas de um plaoo que
Banco CeniDI dos bancos oentms.
o dinheiro é aplicado •
abolda, inclusive, a questio das =ervas, Iembando CJle elas fo3,11% aproximadamente, quando llÓO pagamos•.como v. Ex' dis· ram ~i ~latadas exata.menle como uma daS dific:uldadcs do PiaDo
se.. taxas altíssimas D9 mercado imemo e s6 ganha. quem tem di- Cruzado. Mas o <pc nos pl10<lCI!pe é que os economistas - e, pernheiro. Além do mais. essas reservas Dio sio efetivameDles para doem-me, nJo tenho al>solut.ameme nenhum preccnceno cootm
dar luao. mas pam manter a:, cxm6aDça de que a moeda eslá garan- ccopnmistas como pensoqueDio devem terem relação aos polítitida e que D6s resistirelti()S.. E muito importaD1e maJUr~servas al- cos·- variam mais do que sistema de meteorologia. A~ bi bem
pouco tempo, em outubro do ano passado, a pol!tica rcoemendável
tas.
DiSCOido de v. Ex' quando afuma CJle podwmos ter supe- .... J19lltica de abertma pata importloçio. De repente, oe<liiCU o
Iivits negativos por 4 anos, gasWido !O bilhões. Qlapdo disse a desastre DO ~co e o amíncio é outro: fechem a importação.
V. Ex' que poderiamos ter !O bilhões esteono, teferia-mo l balan- Quer dizer, cdst.c uma mstabilidade tenível nessa área. Nio sou
ça comCICial, em que se contabilizam os serviços da. di.vida, os fie.. ecooanista, sou bacharel cm direno, tentando fa= clinica gc..J
tes, a rolagom da divida - e isso vai ttanqllilamentc & USS 20 biem administmçio pública no BlliSil Todavia, sinto-me na obrigalhões.
ção de c:hamar a ateDçlo exatameute pam isto: o modelo mexicaOc:on:c que chegar a um patamar desses em um .mo- sendo no cn o ideal até~ nio deu certo. assim como o modelo qenqae as oossas reservas de janeiro cmm de US$ 38 bilhões e po- tino, que também= festejado, nio está domdo ccno. Diante disso,
dem, na cotrida dessas duas Ullimas duas semanas, ter chegado a os ecooomistas apreseDlam todas as justificativas e quase DOS conUSS 33 bilhões, em termo< àe Banco CenUl -. tom&r-110>-la vul- vencem de que já nos haviam avisado de que Dão ia dar certo.
neráveis. e os capitais ext.etnos dificihncJ:tc viriam ao Pafs. Come- Confesso a V. Ex'. sem nenhum pmconceito, que teoho uma difiqüentcmente, o investimellto seria pequeno, o nosso acesso a li- culdade muno giBDde de c:ompreensiio em relaçio a essas qucs<õnhas internacionais seria mais diiicil e. com isso. Dio cooseguiDa- cs. V. Ex'~ umparlaiMJJtar interessado na irea,. integrante do Parmos gerar empregos, que é o que V. Ex- quer, o que eu quero c, tido que apóia o Govcmo, como é ocaso doPMDB, apesar de que
acm:lito, seja também o desejo de todos os Srs. Semda:es.
tenho dito que, antes de apoiar o Govemo, temos o dever incondiN...., !DOIDCillO, é muno impcrtanto que as antoridades da cional pua com o :nosso País. Hã pessoas que pensam que apoiar o
área de PlanejameniO e Faz.enda chezyem a um acoolo, porque as G>vemo é ser iDcondicional. Tenho difiCUldade em ser iDcondicioposições aluais são bem difCICDtes. E prec:isa que esse problema nal, porque, a meu ver. incoDdicional devemos ser apenas em. relaseja encar.uio rapidamente. porque Dão ,podemos ter RS 300 mi- ção ao País. E V. Ex' wmpte, nesta hcn.., com o Govemo c com o
lhões em janeiro; R$ 1 bilhio de d61icit. cm fevemiro; R$-1 bilhio Pafs, na eondiçio de Senador e de P=idente da Comissio de Asmais ou menos progmmado para m.aJ:ÇO. Se conlinuannos DCStc suntos Econômicos, o dever de vir l trih.ma desta Casa para esta
=soentc. s6 na importaçio ou s6 na balailÇ& COIIIC[t]aJ, =mos contribuição: chamar a atcnçio do Govemo em relaçio à balança
comCicial e às conscqiiêo.cias de ~ficits oontimados na balança
o risco de pmleruma gmnde oportunidade.
Agcuieço o aparte de v .. Ex'
comercial, que podem redmdar cm dificuldades pata a economia
O Sr.. Jader Barbalho- Pemilie-mc V.. Ex• um aparte?
bmsüeira. Portan10, quero cumprimentar V .Ex' pelo tema qtie ttaz
O SR. GILBERTO MIRANDA- Com muno PI"=• euçi> ~~ à discussio, nesta tarde, e, acima de bldo, pela lealdade com que
meu brilbante Líder e.querido amigo,Jader Baibalho.
V. Ex' se comporta em :relação ao Govemo e. fimdame:Dtalmentc,
O Sr. Jadcr Barbalbo -Senado< Gilberto Mimnda.quero cm Ida.çio ao País, pcmJUe os Governos pe.ssam. mas o País conti-

u.
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economistas continuam.
O SR. GD..BERTO MIRANDA - Agradeço o aparte. as
palavms cariDhosas do meu L!der, Senador Jader Bubolho, e quero dizer a V. Ex• e a todo plenário: V. Ex• coloca pontOs claros. tópicos muito claros. Ao dizer que o erro é fatal, sem dúvida aJgu~
ma. V. Ex• tem toda razão. Um eno desta politica neste ano seria
fatal pam o País. V. &,• Dão é s6 advogado, foi duas vezes Governador de Eslado, Ministro de Estado; viveu como Ministro quando
nosso Presidente do CongJosso e P=ideule desla Casa. Semdor
José Samey, enfmlrou mais de doze mil greves, e, portan!o, collhece de perto os problemas e sabe facilmeu<e diagnostiçor quando as coisas não andam. e de que jeito elas deveriam andar. Considero muito import.ante quando V. Ex• faz o alerta de que a equipe
econ6mica 'é a mesma, os eamomislas de um modo genaL Eles gimm em tomo. Se pegmmos o primeiro, o seguudo. o terceiro, o
quarto planos. vrrificanmos que todos sio iguais. com pequenas
diferenças ou eom gçmdes difem:JÇ&S num ou DOUtro ponto, .J:DU
os formuladoles são os mesmos.
V. Ex• dizia. em coo.versa que tivemos, que a bandeira do
PMDB deveria se<, em primeiro lugar, o Pbfs; que apóia o Governo como hOIDem de putido, mas que tem um dever maior' pata
com o País e com a população. porque os govemos passam.
Em ne:ohum momento. tanto V. Ex•. cu e todos os membros
do PMDB estamo!; fazeudo collhum prognóolico negativo. Eslamos tentando alertar- o que é 1:m1ilo import.mtc, apesar de poucos
Setladoms no plenário desta Casa, na tarde de hoje- o Governo.
Que o Sellhor Presidenle da República f~que muilo alertA, o mais
ripido possível CJ:cio que é hora, lambém, de os Ministros da ma
econdm.ica. ;mro com o Senhcx Presidente da República e o Presidente do Banco Centlal. terem uma conver.>a, ofen:cendo o norte
verdadeiro dos po5ximco passos da politica ""'""'"'" JliUll o Pais.
GOD9 atmJOs qúê foi s6 adotar o sistema de bandas e criar
um limite pam que ela chegasse nesse limite, imediatamente. pornwt,. apesar de que os

que Se 9cixás~ ela explodiria..
E muito impàrtame ficar atento a esses aconlccimentos. seDão tetem.os déficit pennaucntc nos pnSximos meseS. Um minislrO
vai A televisio e diz que temmos US$ S bilhões de supcrivit; CD·
quanto outio admite que possamos ter USSJO bilbões de supedvit. DlJL'!i: negalivo. Isso significa que há um descompasso entre o
Miaistério do Planejament.o, o da Imhislria e ComErcio e, também.
neste meio. FiZenda. e Banco Centzal. porque o dólar, a importação, tudo isso está interligado. O Ministro José Sem. tem sido bem
claro. deixado bem claro que 6 favorável que se reveja,. rapidamente, o problema das importações e das al!quo<as.
Segon:do o Olefe da Pasta da Fazenda, ''se chegarmos: tarde
a esse poDt.o. seri. tarde demais. Nio podemos. de maneira ne:ohu·
ma, poslelgar a ap!Ociação às importações". Imagicom, Srs. Seuad.ms.. que no pnSprio acordo ratificado cm Mmakcsh, a mudança
de GAIT para OMC, existem salvaguardas que protegem a possibilidade de o País usá-las no momento cm que 20% da$ importações fotom Jllllio= do que a produção de um der.rminado Jl<Oduto.
Imaginem V. Ex"s que este ano deveremos importar SOO mil
veículos par.t uma produção de aJrOXimaclamente 1_ milbio c 800
mil veículos. Só isso já é motivo para. que o Govemo fique atento
e fique alerta.
Se o Govemo pensa que as importações e as exportações
vão reagir na mesma nr.pidez can que as medidas que foram tomadas ellliem em publicação. estão completamente enganados. O seter privado - c::omprnr. vender. disa.ttir o:mtra.tos,. viajar, fechar
conlmtos. JX'Oduzir. embalar. tmnsportar. greve nos portos. chegar
no país de destino fmal- é muito complicado. é muito difícil. e a
balança não MSpOilde na mesma velocidade. Enquanto ·tivermos
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um dólar bar.uo- e não renho dúvida de que o real est{.vaJorizado
-. estaremos importando muitas quinquilharias e não estaremos
dando protoção alguma. nem à indústria e nem ao ccosumidor.
OSr.Casiklo Maldaner- V. Ex• me petmiteumaparte?
O SR. GD..BERTO MIRANDA- Com Jllll=, ouço o nobie Senador de Sanla Catarina. Casildo Maldauer.
o Sr. Casado Maldaaer- Senador Gilberto Miranda, não

caberia apoiid.·lo apó<o meu Llderterdirigido a palaVJD a V. Ex',

mas Dão poderia deixar t:raJ:I..scomr esle momento, ScDador, sem
trazer a minha solidariedade. Apesar de froqllentar esta Casa bá
poucas semanas, tenho apreciado e acompanha o ttabalbo que V.
Ex* tem tealizado. pm,idindo a Comissão de Assuntos Econômi·
cos:, é extmorclinário; suas relações nesta Casa são, da. mesma forma. admiri.veis; mas quando se trata deste assunto, não podemos
ficar alheios. princípalmente como companh.UOS de Pallido. por
estaimos apoiando o Governo nestas medidas. Por isso, quando V.
Ex' analí&a a queslla do balanço de pegamentos, englobando todo
o c:ómplexo econ.lmíoo do Pais, tngo lambém. ao lado da solidariedade e do apoio, uma pteOCUpaçio no sentido não aftico, mas
de alerta, conf<mne aliú meu Llder. Jader Baxbalbo. tem levantado, não um:a vez nem duas, neste plenmo. ~c é com relação ao
C1"<Cinrnto. O Presideute da República, bá poucas semams, no
<llile, pem;a.va num c:t'P'Scimento at6 alaidcado de 7 a. 8% este ano,
quando vêm, da ma econômica, seus Ministros falarem em 3 ou
4%. Quer dizer. is vezes não hf. uma sintoaia por parte do Governo, o que nos JXCOaipa. Quando vem uma mensagem a esta Casa
em relação A ~eia,. e aUxla hoje na Comissão de Constituiçio e Justiça. da
pm=cc ter havido um desdobmmento da
mensagem. de um certo modo quase que denotando a proposta do
Govemo ou oio seguindo sua orientação. Isso preocupa também
este Parlamentar que veio para o Senado imbuido de apoiar as propostas do Govemo. No passado, desenvolvemos uma campanha,
para vitmos a esta Casa. em cima das refm:mas, que ~ respeito
ãqailo que prega V. Ex• em seu discutsa de boje à tarde aqui no
Senado, penso que está imbuldo do climo das proposlas de reforma, penso que muitas vezes o Govemo é um pouco tfmido em relaçio is rcfonms, o conj.mlo do Govemo. E nccessírio, muitas
vezes, que seja: um pouco mais agressivo nas propostas pam que o
Senado Fedenle a Câmara dos Deputados analisem as proposlas,
no meu .entender. ~ mea.do$ do aop_. Pelo que s:inl:o em consuha
às bases DO meu eslado, e junto às Udemnças, ulo poderemos ir
levando .id
o assuuro das ..roanasoo Btu_iL Não poderemos passar agosto; setembro,outubro c DOVCmbro dizendo l Nação que esramos fazendo as refOJ:mas,. "embu:rigando", como se
diz na giria, dizendo que tudo vai depender das refoanas. Temo,
Senador, que ai poderemos cansar a Nação. Parcc:e-.m.e que o País
aguarda as refamas até metade do ano, .mais ou menos. Dai em
diaDie, o que a Nação quer, na minha opiníio, sio politicas de resultado. O que se dizia c o que se JrC8& à Naç:io agora são as ~e
fonnas nos campos ecooamico. tributário e flSCa}, e no equihôrio
de pa.g.ament.os pam a Previd!ncia, pam que se mantenha o poder
"'aquisitivo Inelbor. EDfm:J.. roloca..se bldo isso como ptedisposiçã.o,
como quesitos esseuciais. N6s ICJRSentamos algo ecl~tico, a Nação. foanada por todos. Pnlcísamos agir. Este é o momento. A Nação está pn:parula para =eber as reformas e, inclusive, para participar. Temos que ter COiagem. Vamos ~ber lobbic!s, movimentos contra, vamos perder popularidade. mas o mcmento é de cortar
fundo a pt6pria come para apm;entar soluções. Nio podemos
Jllaii1ec essa situação ad etemum de dizer que estamos fazendo as
refonnas, avançando, pll'qlle isso vai ·cansar a. Nação. SolidarizDm.e com o prommciamento de V. Exa. Senadcr GilbettQ Miranda,
e, ao mesmo tempo. expresso a millha p!eOCUpaÇio sobre a necessidade de roJaboiaJ:m.os com o Govemo~ com a Nação, acima de

amua.
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tudo. para que façamos. então, essas tefOillliiS, e elas sejam

aDllll-

ciadas à Nação de uma. vez por todas.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte do
nol:re Senador de Sama Catarina. V. Ex.• faz mais um alerta além
daquele que já f1z ao Governo. A mioha pmocupaçio é com relação ao balanço de pagamentos. Esse problema não teSOlvido aiart
dezenas, centenas de oo.tros para o País. como vem acooreceodo
com o México e possivelmente com a Aigeo.tim.. Se Dão toiiWIDOS

cuidado, flCaieDlos na mesma situação.
Podemos dizer que o Brasil é difetente, pois tem uma economia diferente, tem reservas, tem uma indústria bem prepamda.
mas isso é muito pouco se viermos a peider a confJ&DÇ& intemacjonal. Capital do mesmo jeito que vem vai, e capital novo não
vem par.a ser aplicado em investim.eJltos.
V. Ex• faz um alerta sobre o faro de o Govemo, mete..
pendente das refonoas. ter que governar. V. Ex• toca DlliD. pomo

importanlissimo: as refounas serão feitas no âmbito do Congtesso,
passarão pelas duas Casas e, depois, volta.."'ão 1 Casa. de origem,
que é a Câmaio. Seria infantilicbde Dilo alertaJmos tamb6m à população de que nada vai acontecer ati julbo. Enganam-se aqueles
que a=ditam que teremos alguma medida aprovada até jllho. Em
hipótese alguma isso acont=á. Os pm.os nio dão condições
paxa que isso aconteÇa. A matéria é complexa. há divergências,
apesar de pertencermos ao partido- o PMDB - que apOia o <Jo.
vemo.
Continuaremos apoiando o Govemo, mas ele tem que administtar o dia-a-dia, independentemente das refOIIWlS. Temos que
aumentar a anecadação de impostos com a brutal ev.asio fiscal que
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nenhuma pata fattr isso e teilho certeza de que o fará - tio logo o
Ministro Pedro Malan cbegue do exterior, mina a equipe c tente
sabei' ex:atamenre a seriedade das importações, do balanço de pa.gamcntos., para que. c!etivamenre, nlo vcahamos a perder a possi~
bilicbde de dar o J!%>Dde saJro de que o Pais pn>cisa. pois está pua·
do DOS úllimoo <JilMOR" anaL
É um alerta. e um alerta pessoaL no qual ac:ICdita o nosso
Paz1ido.oPMDB.~ paticipo e c:<lCICOtda.
Era o que um. • di=. Muito ollrigado.

DOCUMEFTV A QUE SE REFERE O SR. G[L.
BEKTO MIRANDA EM SEU DISCURSO
A Aigettma ~amou ... um graode pan:eiro do comó!cio ex·
terior do Brasil TC100IL. pou. motivos de solra pon. eucarm: com a
maio< simpatia todo Ollorço que tenha po< lim a estabilidade ecooomica do piU vwabo. Depois do lmçomento do Plano Econ6mi·
co-F"IIlliDCOiro do """""" D<zaingo Ca...UO. em abril de 1991. a
economia arp=UJaA ..,.. aaot:lldo a taxas confortadoras. A pro-dução nacimaJ ~ de becs c serviços registrou o notável inczemento de trmta por cano. ao& últimos quatro aDO$. Esse resultado modifiCa o qva1ro uunar de declinio m crescimenlo negativo. Tem sldo dr 'nlko o ~uo de c:apitais CSlimgciros no país
vizinho. mdw.~lf' ~ o w&or produtivo.
I:lresóe" o li[lll; a' ~-- Plano. a podução pctrolífera aumemcu o sufiC~CDW r:-n ~ufli"'D' u necessidades i.ol:e:mas c petmitir
exportações cra.r.:rnw. dr ~tiveis para o Bmsil. A privatizaçio de gnz><ioo ""'P'TW ~ ~<"· petróleo, tei=mmicações e oulr.1S ofe= fumo ~ ao equih1lrio fiscal, pois dispenSCll o E.slado Ót altl.alaxr ftiCUnQI públicos pam. cobrir déficits de
tais comp1Ulb1&1
Jao poCltl" U t#JZ. '&dn AS alterações introduzidas Da CCOQ()..
mia. da Ar'gt!Sm.a.. qiM' ~na ór Eft:llentas empresas btasileiras decidiram assocw w a n:nf"taJo do país viz:imo ou a instalar filiais
em seu Lnr'l.~
No en&.anli.'l, ~ f'ft:Sidctte. Scnbozes Senadores. surge o
...ceío de ~ a p.>0uo.o ~ de 1aaa sobrevalorizada, induza

existe. mas..
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Lembro ao Senador
Gilberto Miranda que,_ segundo o Regimento Iotemo. está esgotado o seu tempo. Concedo-lhe uma tolcJ:ância de dois minutos.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. i'Imdenl<. coocluirei e peço que seja dado como lido o reslallte do disauso.
Meu companheiro Casildo Maldaner. o México til!ha 75 bi·
lbões de dólares no começo de 1994; cm outubro do mesmo ano
perdeu rapidamente 60 bilhões de d61a=.Esse diDheiro vem ráp~ os captws DaC.1IJGalJ • ~ a adota:R::m. oa Arge:otiua, condo e vai rápido. A mesma coisa acontece na Argentina. em grãl1 dutasemdl.i.ae 6 _ , . . , prlo ieiCr' privadõ Do México.
menor. E muita coisa pode acontecer 110 Brasil como a I3pidcz que
No mo ~ o Ó/t/101 CXICJ!:rcial argentino foi. de seis bivimos acontecer somente com uma~ cambial.
lhões de dl>Wu, o - • .,... '*"um piU que empnogou grande
É muito importante um outro ponto que V. Ex• citou: a sin- parte doi: ftiQl:nOI da jAII '''IÇ+o eaJ despesas de curto pn7D, intonia no govemo. A Ministra da Indústria e Comércio vai a São clusive 1*'11 ,... ~ ,.· ,....Jdl:Dcia SocialPaulo e diz que poderemos ter cinco bilhões de w.peá.vit. O Mi-A ftiC'r'rU -aMoo • ~ fioaDceims para o cxlerior. da
nistro do Planejamento não confmna a infoanação e diz um núme- ordem de 2.5 t.lbOeo • a queda da re<:eit& fiscal, as exro diferente'. O Ministério da Fuenda tem que se prommciar. portações ICJA •'h• • O .....,_, dificit da b&lança cometcial inQuando fazemos couta de aritmética, VCIIlOS que podemos chegar duziram o~ tkJ. f"rndeac Carlos M6oem a propor uma rea 15 ou 20 bilhões de d61a=. Isso é alarmante, é p110001pante, tem
duçio de alt lS' ..,- ._.
• do funcimalistDo púbiioo, suquebaveruma sintonia.
periora: ao cquvax.. a 00. mil d6laies mensais. Ao mesmo
Com "'!ação ao caso do Banco Cemal, o I'Imdenle não fa- tempo. o Govemo -.DO cloopeaS púhlieas e fará uso dos depólou. Se o Presidente da República tivesse dito há duas semanas o sitos ~lsbno& ~ 8aJx:c c.mau pam atenuar a crise que soque disse na tarde de segunda-feira. em São Paulo - que o P:resi· frem muiloo boDCCO J'""ado& E:.sus medidas têm por objetivo redente do Banco Central é um homem sério. competente e que ele duzir substancWmra.~ o dtfiC• fucal de dois bi.Ibões de dólales,
tinha certeza de que nada tinha acontecido eiJ1 teanos de vazamcn. esperado para ellc &DO.
.
.
to - teria havido uma tranqüilidade maior. E importantíssilno que
Ao mesmo tempo, o ~etno argentino acaba de concluir
haja rapidamente um comando único e que o SCDbor Presidente da oom o FMI um acortLo. <PJt: lhe assegum ~os dessa instiRepública apette os freios. O que assistimos é, após a-entrevista de tuição no valor de USS2.4 bilhões. Outros cMditos externos se soum Ministro de Estado, a Bolsa cair, depois. após. uma. nova entre- marão a esse valor, o que fortaloce bastante a ecooomia porteDha.
vista, o Ministro muda o estilo, e a Bolsa sobe em alguns setores,
É falo sabido. SeDhor Presidente. Seohores Seuadores. que
como o de energia, em que as ações subizml 90% em apenas uma as moedas sobnwalorimdas excn::em fascínio sobR: as pessol.!' fisi~
semana.
cas e jm!dicas que possuem dispan"bilidades fiDaD<:ciias. Quando
É muito importaDte qUe o Palácio do Planalto comande a se toma visível que a situaçio econômica se aproxima de uma criorquestra, e o Plesidente, que é um homem compd.cnte. prepara~ se grave, essas pessoas são teDladas a comprar moeda estnmgeira a
do, que tem absolutamente tudo - e o meu Partido não tem dúvida piOÇOS baixos. Essa tentaçio. quando coocretizada. pmvoca súbi-
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tas e incontidas saídas de capitais nacionàis e estíangeiros do pafs.
Leou. boje Pl"'ideoté da República.
A solrevaloriza.çáo signiflCI. exatamCDf.e qUe a taxa de cimA campanha cieitotaljá em marcha veio acompanhada pelo
bio é artificial e tanto- favoo:c:e a compm de dólares como desesti- receio do efeito negativo da desvalorizaçio sobre o custo de vida.
mula a sua venda no men::ado interno. Quei:D ·veudc, tende a per- tomando ainda mais vacilante o PRI. o partido oficial hi mais de
der. Quem compra, tende a ganhar. A pc::rspcctiva do gaobo se am- sessenta anos no poder. Medidas sensatas foram :retardadas pr m.
plia quando a situação econélmica toma iminente a desvalorizaçio fluência de in~s p:tlítioos. A crise não p&le ser contida. Exda moeda oaciooaL A a!teraçio fala! da taxa de cimbio produzir.i, plodiu lo)!O ap6s a posse do novo presidente.
para os que compram dólares, ganhos signifu:ativos a auto prazo.
O Mb:ico piOCisa de cinqílenta bilhões de dóW.s para enOs _interesses comerciais que hoje ligam o Brasil .i Argemi- frentar a crise. O presidente CliniOD. prometeu um suporte ímanna <fetemnnam o acompanhamento, dia a dia, da evoluçio das difi- ceiro da ordem de vinte bilhões de dólares porém a resisténcia que
culdades que o Govemo de BDCDOS Aires procura a todo custo encotliiOO no Congi.sso está «<annando a materializaçio da proconromar. Nio seria estranha uma. decisio oficial brasileira oo messa. Dos vinte bilhões. apenas ti& fcam a~ a.gom c:olocados .l
sentido de c:ootribuir para aliviar as 1eDsões a que esti submetido o disposição do Govemo meotiC3DO. O Fundo Monelário lntertw:ioGovemo do ~re Carlos MeDem.
nal aceoou com uma proposta de apoio da ordem de US$ 17,j biO Mb.ico afundou de s6bito numa grave crise cambial, que lbões,doo quais US$ 7 J, bilhões foam hõerndoo, enquanto os palestá sendo alenUada por sua proximidade .tisica dos Estados Uni- ses ricos da Europa declamm-se di~ a ofeteccr dez bilhões
dos. O Brasil nio possui o poder flllllnCeÍro da grande República de dólmes, que ainda nio estio dispaúvels. Contribuiç<les do Ja.
pio e de outros paises elevariam a promessa de apoio fmancei:ro a
da A.n:térica do Norte, mas nio pode olhar com. indiferença o que
cinqüenta bilhões de dólares.
se passa na grande República do Pntta.
- . A llá~ experiência mexicmla nOS adverte de que a fonte
As crises. argeDtina e mexicana são irmis gémeas. AmboS
os govemas privatizaram. mas empmgamm os recuros da privati- de m&IOt' penJ!O resulta do abalo da confWlça das pessoas fisicas e
zação com finalidades que não levaram cm conta a prioridade da juridicas nacionais. O quadro ecooômioo-flllliDCeÍlX> do México esIOduçio das divida:; intema e externa. Os dois poises decidiiam tava propício 1 desconfmnça. Nio era. para meDOS~ O déficit nas
manter taxas cambiais sobmtaJorizadas e impediram. por essa via. cootu exremas. segundo o Tlte Economi.rt, represc:otava a alarque suas eotpoltllçiles produzissem cambWs, suficleDies por PI"Ve- mante cifra de cerc:a de vinte e lõCle bilhões de~
A teawcracia 'govemamental mexicana deh:ou o bm:o cornir saldos negativos de balai!ço de pogameDioo.
No esforço por evitar a gcnçio de tais saldos negativos, ter sem levar em conta as cachoeir.ls A frente. o Governo havia
aceil..uam como sucedâneo o ~ maciço de capitais estrm- lançado Bõnus do Tesouro Nacional no mercado extemo, no vahr
geiros. pua aplicações de curto prazo. Beotf"lCU fcam as aplica- de US$ 30 bilbões rcsgativeis em moeda estzangcira. A dívida exções de capitais extelp.C5 em projeta; industriais. agdcolas e de tema privada atingia em dezembro passado outros trinta bilhões de
dó!mes, enquanto em de 10 bilhões de dó!mes o valor dos cr6diros
serviços, destinados a permanecer no país per 1oago tempo.
de fomccodores estmngciros. Esses bilhões de dólmes teNo México, quando o oovo
Emesto Zedillo to- riam de somar-se i divida pública externa. pam dar o total de commou posse. no dia 1° de dezemb:o· do ano passado, a sitaaçio já promissos flllliDOCiros eottemo& do pols, da de
150 bicomportava elemelllos capues de detooar a crise. Anr.es da explo- lbões, rop=elllaDdo 44% do produto intaDO bruto, PIB.
são a taxa cambial estava fixada a três pesos per- dólar. No dia 20
Estas cifras foram apteSe!Udas cm seminários rc8Iizados
de dezembro. o miDis.tro da Fazenda amncicu uma desvalori7.ação
de treze por cento do peso, provOCIDdo o mslilho de pólvom. No em São Paulo e em Brasllia pelo espec:ialista mexicano Jorge C.S.
Nalal o d61ar já em cotado a 4.67 pesos pua atingir a S.SO em 4 de taft~ colaborador da revista americana Ntw3We~J:.. que visitou o
Bmsil.
janeiro, a ~o dos sete· pesos aluais per unidade de moeda.
Senbor Presidente, SenhoteS Senado!es, saiieotei attes que
americana. E ~vel salieutar que quem eomprou o dólar a
as crises mexicana e ~ntina t&n em comum a moeda sobrevaloa& pesos pode agora vendê-lo a sete.
rizada. A :relaçio enti.:. o peso argentino e o dólar ~ artifit:ial. fato
Analistas ecooOmicos de Wasbingtoo. assinalaram. o seguiate: a célere evolução da crise foi marcada pela súda de Rall'SOS que fiCa exposto DO rettaimc:nro das exportações e DO c:rescirnenm
despropcxciooa1 das ÍDlpOltl1ÇÕes. O déficit que assinaki confirma
naclona;s mexicanos da <Xdem de 50 bilhões de d61azes (US$ 50
bilhões), cimmte o ano de 94, a partir da eclosão, em jaociro, da esse raciocinio. O mesmo se deu no México, onde o artificialismo
taxa cambial se revelou na súbita depreciaçio de cem JX'l" ce:oto
IOVolla zapallsta no sudoeste do pW, em Cbiapas. Compare-se
aqueles US$ 50 bilhões com o valor doo fimdos americaDos apli- Imposta pelo m=ado. Dur.mte IDOS a fio, a IeCeita das exportações se matteve 1 longa distância do va.lot das .i:mportações. cujo
cados no México. a curto pmzo. que Dão ultm.passavam mais de CJ'l'Scimento oca:ria em ritmo muito mais veloz. _ _
dezesscis bilhões.
..
.
No caso bms:iieiro, as autoridades da área econ8mica estio
Sr. Presidente, Senha= Seoado<es, a Fundaçllo Gebllio
ccavcncidas de que a roptma mexicana e a sensível posiçio IIIODCV argas apresenta dados sob:e a n::duçlo das reservas cambiais metária e cambial da Argentina nio cncootram símiles no quadro das
xicanas, que justificam a infonoação daqueles analistas. Leio na
nossas cottas públicas. Mas certamente aoompmbam de perto os
:revista Conjunlwn Econômictz, de fevereiro passado. a. seguinte
aconrecimcntos .aos dois países amigos. a quem todos o6s desejainfOimação (pág. 17): "As =ervas cambWs do México cafrun de
mos proda :mpcmçio de mas dificuldades pn:scnles. Obrigado
US$ 7S bilhões para US$ IS biD:Iões. entre feve:eiro e DOVembro
pela ateDçio.
de 1994".
Duran~e o discono do Sr. Gil«rto Miranda o Sr.
Os mesmos· analistas salientam que a desvaiorizaÇio de
Levy Dias, 3" &cr~tário. deixa a cadeira da preskú"'n13%. anunciada em dezemm, teria tido efeito positivo se of.acialicia, que é ocupada pelo Sr. Úlcidio Portela.
zada em janeiro de 1994. Mas em 23 de lllli1ÇO a crise COJDOÇOO a

P=idcute

uss

?a

CODl o assassínio do candidaro 1 Plesidência. Luis Donaldo Colosio Mmrieta.. su~tituído por Emesto Zodillo Ponce de

agravar-se

Dwanlt! o discorso do Sr. Gühoto Miranáa o
Sr. Lucídio Portel/a, Jf> Secrelário, dám a cadeira da..
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PT":lidinda, que é ocupada pd<> Sr. João 1loc1ra.

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha)- S<d. dado"""" lido
do di.o:urso do Semdor Gilberto MiludL
Coooodo a polavza ao SeDOdcr ROIIID Calbeiml. (Pmua)
Coooodo a polavm ao SeDOdcr Eduardo si.pJ;cy. (Pmua)
Coooodo a polrna ao SeDOdcr Carlos Bei!lCZIL (Pmua)
Coooodo a polrna ao SeDOdcr Adcmir ADcbde. (Pmaa)
Coooodo a polamo ao SeDOdcr Tool&rlo Vdela Filho (Pm-

aa).

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Cooooc1o a polavza
aoiiO!lnSemdorRooaldo Omb&Lima.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDII-PB. Pltamcia o aegujDte di.o:urso.) - Sr. Preoideure, Sn o s ... Soaldoooa,
ocupo ..aa tl:ibuaa DO dia do hoje- faz«mn bnwo "''listto·
Nlo quo o aauuto que imi 1JM"K'ion~r, ICIIDJil'O cpommo.
deamca:oça. ele tocLo. D6s uma rt:ilado e UZDa a'bcxdapm. mais
•tnngmte, no•...Jamenre panflC 10 revela ld« de6ciemo pn
maic<ia da poplloçio o maooodo< da -poçlo doo govomaotoa. principo!mmo na J:1>3ÍiO Nooleatc, quo 6 a aaádo p!büc:a.
A ooaa p<demio aqui, hoje, ulo 6 diaauir o uma com

mous- poros- o q u o - r...,.,. com pmJimdidado
opc:rtJ.IDame~t- mas simpiMJDMte soliduizlr-JD8 com. iniciativa
a quo a Socmarla do Slllldo Pl!blica do Mmúápio do Cajaze:iru, DO :111S1. Estado .... a PaDfbt - ir:i J*OiliO~'eZ' DOI diu (11 C CJ9
do alril poóximo- O 1° Eocomro p.,.ibma do VJ&illnciaa Smi11lias Munici]?'Í'.
O eveato, quo coota ainda com o çoio da VlJlÜIDcla SaDiWia da Soa1Wia do Saúdo do muniápio do CampiDa - .
al6m do <lUI1U ...,..m.. do do Eatado da l'aDlbo. aborclut o uma ''Em Busca da Equidade em Saldo Pl!blica".
McJbor mdrezjtyto. sedo dicc:utidos as Milç&s intemmnj.
cipois I'"" a melh- doo O«Viçco do visi1JDcia aaoilúia; o,...
niclpioo
d o - como r o r - . : - - Dicipüs dt cspecit•çio c finmcjiDJC!""'i ÓlgiOI eavolvidol: cem a
aáde; meio-ambicuc e •.,.JDCI!Dto búiço;·açõel de visi).tDcia e
- iDtegnçfo ao Sistema Uuia> do Salldo; oolim mn quo visa & mric:idade de açães. instn'mmllljzar e dar opcdlmidade
- {qio& do sal!do discutircm"""""""'i<annllo I«D&a ÍlllpOIUDo c:aumle daa doeDças, troc:r. do Olpai&lciu • eaclm>cic:<m10

00-

tca.-

-

O Eocomro .,._.....,..DO TeolrO Mauic:ipll''IDdoo Piloo",
m cidado do Cajueilu, u· 19:30 hcxu do plÓÚI>O dia C11 do
abEil, o CCIIIalá com a - do Prefeiro daquola 11111Dicipolidadc, ihmu> componhoiro Joo6 N6lio ZcriDIIo ~ ....amoridadeo.

O SR. ODAClR SOARES (PFL-RO. Prowncia o seguÍllle
disamo.)- Sr. Prcsideue, St's e Sn. Sooad<ns, os srmdes infe..
rcssos iDfdtradoo DOO neg6c:ioo do ooto<OIICI]!\!Iico e daa tclec:omlnicaçi5os t.lm favorocido o
do um lobb7 podorcso. a>jo objdivo 6 JnliDOV"" a privalizaçlo ru, pelo meDOS, a fi&.
xibilizaç:lo de llOCSIS mais bem IIJO'Ktidas eStllais- • Petmbds e •
Elotrobós.
Muearaudo ...,. ..madoirol ÍD,.,..,., essoiobbJ aporcllb
................ - - do,........ pol!tico-idoof6siat (aooh"bealismo) o~(.- do meteado aos v...,. da globoliDÇio da ocooomia mmdial~
Com efeito. a CJieda do muro do Berlim. o e~fvdi!MDfo &>
impáio sovi6tico. ooguidoo pelo afmnn,..to daa temiloa gea.da• na goena-fi:ia d
Me mm de ilmdiato. a euf6rica seasaç:io de trilmfo do liafema eapitalista acbm a utopia so:jaljp da

.........,...mrnto

...,....,;. domon:adooolnoplmojamontoOIIalal

E, logo, co to6ricos o estnlegiltu da politica mmdial pusoa dei8Ctlr tmMnciu o a fommlar pcpostas do uma nova
<Xdom 1D1JD11ia1. att agon, pouço apücitada, emb<n. suficienle
ram-~e

Jl"lS povocor a doaoDvolomt daa nações ricaa e a poq>loxidado dos

povoo do Terceiro Mmdo.
TOJDIDdo """""" ...,. oocla, pa>jctou... o pllhru prcsllgio,DO IIDsil, uma c:a:rcnte do 1100libmli.tmo cxlmnado que puJOU. a ver DI excessiva dimeosio do Estado c de suas empresas o
priDcipol obstia!lo
do =scimeDio sustmtado cm 11011soPafs.
·
· Em o mofe do que c:arccia, e do qual logo so aprop;ou, o
podoro<o lobby daa privatlzaçilea.
Este alo se eoaarta em exalure JW • , adar a privatizaçio
daa _ . . . ....W.. mas vaiumilo dm, ao !mUrdemolirjunto
1 opjDiio plblica o alto c:o~~Ceito quo algumas dolaa, notadameDie
a Plcrobrb o a Eletrobú 1opmm cmquistar. per suas iDegiveis

1-

C<lllltibaiçõos ao dooonvolvimoDio do nosso Pais.
Desfisgndas em seu pedi1 de gtmdes empresas, como tal
se:mpi"considend•s, DO 8tuil e ao exterior, elas fonm transfor-uwlu em alv<io do osámlo plblic:o. como oo nada mais fossem
do quo pesadas e imiteis tdlquias pr6-hislá:icu. ·
·

No caso da l'drob!ts. o mlnimo que dela so tem dito, ouger&Ddo alf!PIIO dados e faboondo todos. 6 quo ....... do
uma OIIJ!l"'S" iDoficieole pelo alto auto do sms atividados do Ol·
plcaçio, pela ulilizaçlo dosoafieoda do rccunos do Tesouro Nacioaal pua bmclr seuJ :iJlvestimmr..., por privi1egia:r, com excesso do regaliu. o ..., """"' do fimtioaáioo; per DiD imposto& e por pagar baixos cfivideDdos a seu doool.
,
E quando seus bóosol engenheiro~ c executivos retrucam.
buscmdo desfaz« os daDOs e oqulvocos gemdos per essa dosiDfe<maçlo. do eles iDquiD•dos pmlU • opiDiio plblica. do advogo-

Quero. pois. o:ngnnd•..ma com a Seaetarl& de Sa6de do
Cajazoilu o com a Clofia do DMsio daa VJ&illnciaa Sanilhiu """ em causa p<6pia. movidos per ogolslico iDimo c:apontivo.
Mnnicipois do Saúdo do Campina <lmldo, Da peuoa do D<. FranO falo, Sr. Prcsideue, t que o vigc&" dessa canl"mha gacis= Aldoni doo Saoloo, com o Prefeito Ftüx do Anújo filho, Dbcu o apoio de certa implclsa e c:omeça-.
D&do bapela pcomoçlo deste eveato que iuaugma m610do o ...V. como sileiro- sempre vuiDolivol ao charme doo modismos -uma esp6aomplo do seriodado com que dovomoo !ralar a aaádo plblica.
cio do crença co!llpll.b;iv• 110 podoc nriqgrfoso daa privalizaçõos.
AJ!tos do onc:cmr. Sr. Preoideure, quero mnclanvtodo& oo
Ola, !lellhoRs, 6 Olc:uaado di= quo lal clima P"'1 melo
prcfeii/Jo municipois do ,... Estado • pcticiporcm deste .,..;~a..,, pelo 0Ull1>dloquo do o pela ndiaoEzaçio daa pooiçõos
faZIODdcHo ~per ..... 6tpoo do oaúdo, quo
10111 dliDlo favaoce a hlcida comprcemio do p:oblo- muito moDOS, a
vida,. um eç.ço pua a integraçio e dim;zaç~o du açae. de vigi- - tomadaS ·c~e docisõel ngurosameu<> adslrilas aoo reais ÍDterossos da
~
.
.
ll!lcia aaniliria.
Em o quo tinha. di=.
É. pois, do IOdo~ quo o embole mdical coda JuO SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Coooodo a palavza pr ao debolo objolivo o civilizado, I'"" quo dessa P"""b'ri•
saiam triunfantes, Wüca e ex.dusivamente. os .Jros intcmsses <ln
ao IIOiln Senado< Odaoir Sooros.

mar meme

.m.
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povo basileiro.

Sobre o assunto, já me pronunciei mais. de uma vez, nesta
tribuna. em 25 de abril e em 09 de maio do ano posado.
Hoje, volto ao Ple!Wio desta Casa pua. de novo e espccific:amcue, aboldu o lelll& da Pettolris. adolmdo como poato de
partida. uma breve td'educia ao primeirO p·ormnci•mmto ~ fiz
sobao • matéria.
Nele. susteDiei posições. c teci COIDCDt4riol que~ a seguir.
zeitcm, eooquanto SUlDil'ÍaiDe1U.
Aaeditava. eatlo, c c:oatimw acmlitmdo, que a pmduçlo
de bom e a prestlçio de :letViçcs, em genl. t mais eficaz, quaudo
emreguc: l .iniciltiva privada. Nlo obstante e. panlehuncue. ettava. ~m.- CODVic:lo de que ca.t.c. ICtolw da ecooomia- o a:ICII'·
púco, per exemplo- per envol"""m iJIIeresres estzalqpoos supa
semfveiJ., melhor se salvagtllldaJ. sob a gcstlo zelou. c exclusiva
doEstado.
Til posiçio, aduzia, rcoullava dos pe~plexidados susciladas
por ICe'rtos en'nciados da cbi!DIIda ''nova ordem.IIJDDdial" J'l'DPOI'tos pelo gmpo =ttilo das jlrll1des pollDcias. que te%11avam estabelecer.
.

..,=
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Ainda DOJll'O"P'.,..;'mrnto a que me veabo aludiDdo, dei-mo
ao lrabolho de .........., u gnndes pezfomwJoeo do Pmobú ao
Jooao de 1011& 40 &DOO de alividadc~ "'""' i •vkMs l iDsicfioa.
teoiiiÍYll do lobby priva<izoDic de deafi&uzt-!o, pela deoi!lfOIDI&Çio
tecida do
dodldol falacodoo
PCll' bJdo iao, embola admitiae a exidnci•, uaquela Dadvo!CIIIJ'I'OIO 011a1a1, do afaoma polllol c:dtia»,jJ)pva..,. OIIKeplf.
veia do COI:l'CÇio."""' que 10 ovjdrmcj•- dorejivcl o rocuno ao
~ atnmo da privatiaçlo,..,..,bido o ecdxsp:odu.."'C1U ao

moia-·

cuo.
rDDULY&. &IIÜD, Dllicfa pooiçlo fav<rivol l - a ç l o do
"-1'ÓÜO do po1161eo, per ju!p-lo do vital impodlnci•
puaol'Oiguudodoaoaalobonmae --uaimc:aDOpua
o
do ooao peo,ioto DOàmaL
Nlo deixei, IOdavia, DO fodlo do miDba fala. do IIWiif'eQr
mmha abertuu. a uma poa(vel teVislo deau pc:lliç&a. o que, ovidmtmnmtc,J6 vivia a oo:uw pcü. aupwwwieu::ia ele :faiOI nova.
que mo ccaveoceuem.cm c:catrúio.

w10

-

e-

far.co ooiDvioram,-

tel, quWo pejadol do msjnamcmrm.

-.lio

À a di.stiDçio
bem e riquezas do solo e do
sul>-solo, aqueles de propriedade Dacioaal, eslea potri.
môaio da bum•njdtde;

mim. '"""Ôc«mt'"le adotadu.

À • relalivizaçio do """"'""'de - 1lal, dmtesllllK:a queotiooado.

ira:.ic;uncmtrt denomjmdl! de "etem tequilla".

S6 que, tal """" .. ..,.,.,ra pua. nlificoçio

- - - ..t«iocco l -

C<lllYÚII:a1-

delclobnodo, olea pq>oDdom clapua •11>lifu:lçio du poliçi!el per

do M6xXo • à .... JOqllolu,

---~~!MJ'jCIDI ~~ aiiJda_Dio&eei!QA esses posmlados c:u associava du:U-~~~
ma.aifestaç&s dC cmineoles au~ amc:ric:auu, cujo tccr p&· Ialam, 6 emblemilica e vem exigiDdo maduzu mflexlioo do IOdoo
tecia-me .subjlceute DO contexto da ''nova CJidem" qoc IC pn!tellde os que tlm IObido captar oo sinais de ola!me que ola clispuw.
.impip' ao m.uDdO.
-Nlo faz Dmito, o Bluil c outros poúes à voltai oom PIDReferia-me, em primeiro lugu a esta as=tiva de Hemy blcmu lett1t!Jb•ntn aot DODOS - inflaçlo iDcoa.tida., paa1Wa do
cmrçjmmto, inp1ficibrja de ftiCU1XI& paz ateDde:r & demmd& DKissinger,ex-&c:reüriode estado dOs EUA:
ciol &úioa e outros - áamoo imtadoo a miDr-11oo no eopello do
"Os países industriilindos Dio poderio viva- se M6D:o, usim ccmo 110 da AzgadiDa c da VOD02UCia, poiiN que
nio tiverem i sua disposiçio os rec::utS05 DllUIÚI Jlio.l&. porociaJp dooolar, aleoladoo peloo Wt.oo iDiciais da d6cilc aplicanovf.veis do P.l.meta-.Terio que mootar um sistema de da aubmialo ao ft"!""litnfrio dof1,1mlibuis, rintudo doa m&·
péssões e C:OO""ft8imentcc pnn'{dores da .......secuç~o IÓaalo du pivOtinçi'NJ da C&llDÇio doo podota do &lodo e doo
de seus inlcntos''.
fillmilllntes do m"'"'""çi<> impoo1oo, l disr.IDcia. poReferia-l!JO. em segundo lugu,lafirmalivade Iamcs Shles- loo .._
.. doF:fdl edollm:o MmdiaL
singer, ex-direl<r da CIA e sea.tmo de Defesa dos Esr.dos UniDou 110 que doo: ellllividamalto do cmro pam, ._..,;m.
dos. que
de
Coaf..&ciall& Uni..mdado do Gcorp- - do 00 US$ 211 bilhl5ol; cl6ficit em -uçiloo """"""'" boúaDdo
IOWD. em 1990. assim "'expossco:
· os USS 25 bilh&:a em 94; reservas cambiaio. famadu Jll'lldomiÀ "Acer:duava-- ~ teDclfucia do creaceJII.e dcpcD- n•nt•mmle per capitais ""J'N"Ilativcx do CUlto pua. per aaim diciência dos Eslados Unidoo em llllaçlo ao pell6leo da ...-. volanliuc!o• ji que. cm poueu .......,..,
doo
OPEP, mais puticul'"""""' do Golfo PiDico;
US$ 28 iliBIIIcl pua llpOIIU US$ 7 biiiK5eo.
À o poder do Ocideulc devaá declinar pincipolQlom, cmm!l6o, melwr ooabe ex1l:lir u liçiloo da_..,..
mt:Dte per falcxa ~ Noae quadro. 0 poder saaúonwiana foiiiOOIOadmiDdochicidocàega. Sawlodo·
militar c:oatimwi acodo docisivo pua impcr 00 ;.....,._ upllat Ml!ioho, em IIOI!vo! mil!" p1blicado 110 Correio Bruises do refeàdo bloco do poder.
Ueaoe do 19 do cxmmlo.
Pela pen:ucíW::ia do SJa lliÜile e pela refinada llbecloóa
À Domiouá o IDliDdo quem dominar o pdr61eo doo COIDCDt4riol DOlo tocidoo, Dio posso finlar-mo l sotillfaçi<> do
do Golfo Péaic:o".
ioseà-lo ....ta pompm de """ P'"'D'nci'"""'"'- se Dio aalntoAmbos os cmmciadoo dei!aDm-mc luz bolt.mte ......_, liDo pelo 11101100, pm:ialmente, ae assim o Sua Excolaadoa sobao: o c:ariterestntlgioodo peaóleo; u resisDJtivaçi!el· cia.QoiocaphatMal:ioáo:
da fillmilllnte gueaa do Golfo: o estilo c o "modus oponndi" da
"De reponte, a naç1o mexicana ~ mir IOda ..,.
''nova Oldemmundial".
earutura ec.:oot.aüc:a. ~ c politica. Emboa. lia:·
Atl certo pomo, eles """""""' tamb6m, pua que eu
IWizia, oom oo Eolados Unidoo e o Canadi, do ~
melb<rWlllpi-OOU press1les prlviÜZIIIICI sofridas peJas emdo lorp repelQiuio, a alimça llio Jbe UIOgDltlU . _ .
presu ~llfenJS da Amo!rica LatiDa, assim oomo o lobby gismm wntll' on '"""l natureza doo >1ncu1os estabelecidoo.
les<:o urdido para dooubsr O monopólio es11taJ do pellóleo. OXCOIA AigontiDa. S&aJdida pelos do temponl, tado pela PetrobrAs.
=aueceroo ali=-, ji lholadoo, de s u a - rm.m-

no= uma

eles-
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de pcU6!co c seus derivados, pam:c moota a posSlbjlidade de que a quebra do monopólio possa trazer benefícios ao Bmsil'~

ceira c produtiva. A.mbo5: os govemos, despidos de sustetuaçio própria imediata, apeism à aquisição de ...:ursos cxtcmos, com 6ous quclbcs ...&.qucoc a vida sobe,.,., por pcóodo incerto. O México hoovc que aacrif1011r
a mJda de seu pett6!eo. bem ainda sob sua guuda c cxp!oraçio. A Argc1ltina. que aliCIIOU seu pcU6leo, j!Dio
tem esse suporte de iDdependência. A pllítica de livre
mexcado c • chamada globilizaçio da C<XlllOIIIia nio
lbes serviram de suporte na tempestade •
Ainda bem que o rdlex.o da boaasca CDCOD.trou o
Brasil cm cocdiçilcs de ..açio eneq;ética. Ao oomj>licar-se a questio cambiaL ameaçando a estabilidade do
ICa!, se hoovc titubeio ou falba. de prinoípio. Dio fa!too
o com:tivo cfiCÍcltc. A especulação. de que puticipaiam
bancos qualifi<:ados, foi contida, nio sem prcjdzo. Nio
podctia agir fottemcnte o Banco Centia!, ou o sovemo

em conjunto, se o Estado brasileiro estivesse desfigumdo pelo politica de desmedido livre ~De modo gemi, a crise mex.icaJI!. e suas conseCjllências, ainda cm dosdolmuneDto, põem a ru. com fatos atuais, a falsidade da idéia dos que advogam o cstrangulamcDto da posiçio do Estado. Pretender "'vestilo cem ..,gm frouxas, diminui-lo dinnlc de poclerosas
fOIÇaS competitivas c todas cbjetivando lnans, não 6 gamntir o desenvolvimento j.tsto, mas a ampliaçio das desigualdades e da pobmza."

E conclui Sua Esoc!'!ncla oom cst.a notável obselvaç3o, digna de dostaquc cspccial nos anais desta Casa:
''Na sociedade de fracos e fortes, a liberdade pna,
sem. ccntnlpct60, equivale à sezvidão, do individuo como
dos povos".
C'O Fracasso do Nco!ibcn!i=o".JosaFi>at Marinho, C<Jrrdo Brasüieuse, 19.03.94).
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À A IDilisc dos dados faz supor que o 1110!DC1lto
nio 6 indioado para promover a mudança da poütica
oom "'llçio ao monopúlio do setor de pcttó!eo. mas hi
indícios de que a cxecuçio do mesmo deve ser aperl'ei-

çoada".
É o que também penso. Senhor Preoidentc, at6 pcova cm
coottirio..
O SR. PRESIDENTE (Joio Rocba) - Concedo a pelavn
a o - SeDado< Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PfL-MT. Prommcia o seguinte discuno. Sem revisio do ondor.) - Sr. Presidente, Sr's c SIS.
Semdoles. o Banoo do Estado de Mato Grosso- BEMAT, juntacom· divasas OJIDS entidades finaDceiras estaduais. vem
passando por sáú. crue. fato que provcx:ou a intctvcnçio do Banco Centml do Biuil.

.meJllC

Ncsse·pr:Ocesso de interYençio 811Ullcia-se a demissão de
""""' de 380 scrvidoles, a fusio de 2 (duas) agências c o fecbamcmode outras 13 (uoze).
Aaeditamos que a situação do BEMAT seja rcalmcntc critica. cxigüxlo a iinplemcntaçio de me&d.os drásticas, oom o objetivo de viabilizar a sua te<:Uperaçio financeira e permitir que possa
cmti.ouarprestando serviços i comnnjdade mato-grosseose.
Eottela!lto, Sr. l'=idettc, pmx:up&·DOS o focb~ das
agências do BEMAT loc•lizad!IS no& pequenos 111UDkipios do intctior do Eslado, sob.-eludo pelo falo de que. na maioria dos casas.
ser o IÍniCO estabelecimento banclrio existenlc.
_ Citamos. de IIW1Ciiii parti<:ular. os lllllDicipios de Nossa Seobooi do LivJ2mento, Alto Paraguai, Salto do Céu, Nova Bmsilân-

dia, Tesouro e Ponte Branca. já que contam exclusivamente com
os setriços bon<:irios do BEMAT.
Imaginemos. Sr. Presidente. os prcjlizos e as. dificuldades
das pelo poder moderador do Estado. colho do cpis6dio, taJnbQn para toda a populaçio. advindos do fcchomcuto dessas agências já
eu. as. miDhas conclusões:
__ que. em muitos casas, ted que deslocar encmncs distâncias para
- À A participação do capital cstraDgciro na cc:ooo- ~ Iealizar opellliÕCS ba!lcitias, que são imprescindiveis nos tempos
mia nacional'é sempre saudávc~ mas nio deve cstcDdcr- aluais.
•
se a selOieS que ooocentum os interesses: ~ e
Imaginemos. Sr. Presidente. de maDeira particular. a f'ituasobmulos da uaçio.
ç3o dos funcionários públi= c dos IJ'O"'"'ados, C$lC$ oom idade
À Em matma de .......ao!Cilto ccoullmioo, melhor avançada. tcDdo que se doslocar para ootros mmiclpios. para=é
ao rcociqJirlo J'IÓ!riO; ftuto do COIIhccimcnto bc=n seus salirios ~ pcosõcs.
•
que temos de DÓS mesmos. Quando o IOCeituá!io porte__ ~ _
. Além do ~ oomo ~ fccbamcnto dessa
de govemos e organismos distantes de nossos interesses agêucia sedo derrn•idos cerca de 380 servidaes, fato extmna.e realidades, toda cautela é pouca. Mesmo que o eufer- mente preocu~. sobretudo,~~ ctificil por que passa
mo sucumba. eles colmuio pesadas custas pela assistfn- a nossa ecc:monna já que as possibilidades de aboorçio desse concia prestada.
tingeote de mio-dc-obm no men::ado de trabalho 6 ex~mameme
dilicil.
À Veodo os luGI'Os do petróleo mexicano canali_- Sr. P=identc, St's c Sts. Scnadoles, tal falo tem provocado
zados para o Banoo Ccllhal dos EUA. só tenho porque
pcrmaneccr apoiando a Pctrobru c a imocabilidade de CDO[tJlC intranqUilidade C proocupaçio à populaçio desses mllllicipios Íillerionnos, o qUe pudemos evidenciar em nossos freqUentes
""' monopólio.
cootatos no interior e a partir das incontáveis manifestações que
À Sobte o assun!o, depois de todas essas conside- temos rcocbido.
rações. acabo por chegar às mesmas c:ooclnsõcs a que
Nesse sentido, ao solidarizar-me com essas p!eOCUp&ÇÕCS.
chcgoo a Esoola Superior de Guemt, após cliscutido o
COOlO ScDador pelo Eslado de Mato Grosso, apelo ao intcrv~
Monopólio do Pcttólco, oo I Ciclo Nacional de Temas
do Bauoo CeDiral do Bmsil ao BEMATe ao 'Govemo ~ele EsEstralégico&, realizado naquela instimição cm maiÇO de ~tod<> para que se busque outras solnçilcs para a rcvitalizaçio da1994:
quela entidade fmmceira, evitando o fcch•!JY11to de agências nos

Scodo li.bcml, mas nio me sujeila!ldo ao dogma do fu=
men::ado ".i outr.mce", sem os limites e as cotllenções estabc'eci-

=

"Nas alUais condições do mercado intemãcional

municípios intcrionnos e as demissões de: servidores dc:com:,otcs.
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Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Concedo a palavra

ao nobn: Scnador Edisoo Lobão.
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Cada Estado brasileiro, Sr. Pmsidente. tem sua culinária ~
gion.alista, que nada fica a dever a qualquer ootra do mundo, e oferece espctáculos de genuíno folclore, como o ''Bumba-meu-boi''
do Manmhão, cujo colorido e rujas batuques já foram eXibidos na
Algenlina, Alemonha, Fmnça. México e Guianas...
Na adm.inisttaçio do Mar:&Dhão, oferec:emos pleno apoio h
iniciativas que estabeleceram as copdições do conforto c de segurança aos que nos visitassem. e, gmças à organização do setor, o

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte
Sr~ Presidente, Sr-s e Sn. Seo.adoi=. a sr- Ministra
Dorolbéa Wemcck. da IDdústria e C<:mmio.IIIDJicioÚ 1 impreusa
que o Banco Naciooal do DesenvolvimeuiO E'.c:oD6mico e Social Estado c:rcdeuclou-se a fumar coovênio com o Banco Mundial. Da
(BNDES) podcri fiDanciar obm de infra-eslml!mt para cidadea . expectativa de subotancialajlda i. sua polftica de turismo.
lllristicas.
.
A grande maioria dos Estados l:nsileiro$. embora invista
Eis aí uma providêocia que se faz necessária. e que já tarda~ grandes rcaii>OS 110 setor lm!stico, depara-se com uma diflaJidade
VL em beneficio do turismo bruil.eiro.
ainda Dio tmnsposta, que é a do alto preço da locomoção e hospeCausa-oos um grando COilSinDgimellla c:ooslalaçio, m«i· dagem dos que desejam visitá-los.
v o até de mofa em. todo o Pafs. de que uma viagem ao exterior- a
Se P""' o brasileiro do Sul fica mais ec:onamico viajar a
Mjami, por exemplo- fica meDOS dispeDdiosa do que uma. viagem Miami do que a Manaus, a Belém. ou a. Sio Luís. é natUial que o
iDtcma. de quem saia do Sul para o Norte cu Nordeste. ou vice~ atr.úam.S falllasias da DimeyWorld...

disanso.) -

AJguma coisa de ettado existe Disso. Aigumenta-se que as
tarifas pam o exterior sio mais Rduzidas em fimçio dos chamados

vôos chartcrs. geralmellle combinados can ha!Bs e locadoru de
autan6veis. Na verdade. executa-se uma inteligellte esllatigia,
coordenada por inteligentes agentes OCODOmicos, que barateia as
viagens ao exterior a pomo de faz.s-las muitas vezes mais oc:ooômicas que as viagens intemas.
Isso Dão me smpeende. O que me smpeenc!e, Sr.l'l<sideote, é que também nio tenbaJ:DOI$ em nosso País agentes eoonômi~
cos,e COOldeoadores, que utilizem no mercado intemo as mesmas
estratégias utilizadas em benefício do mercado extemo.
Por que não se utilizar no Brasil o mesmo processo de vôos
chartcrs, ou o que seja, que atraia os br.lsileiros em busca de cJis...
!raçÕes. de descanso e de lazer?
É sabido que nosso Pais tem os mcantos mais aprazíveis do
mundo. Quem já andou pelo exl<rior, rende-se ii. beleza dos seus
museus e gutras obras incompuávcis de arte. Coutudo, Sr. Presidente, dific:llmODte se encontruá em quaiqulr lugar do planeta o
clima tropical do Nordeste. que peniste emolarado o ano inteiro,
iluminando suas brancas praias de iguas pmn•nentemente tqrl.das.
-

No mundo nio S.. ClO<D!ra a majestade de uma Amaz&ia
ou de um pAillaDaJ mato-groue.,.,. Ao Sul, a beleza das suas cidades semmas. Nossos mcantos de fartas 'suas medicinais.DOSSaS
músicas, a alegria e a aproxiataçio fáci1 com o nosso povot
No Mam!hilo, Sr. ~.há os ...,.,. de CuoliDa, a
uquitetura bartoc:a e os azulejos portugueses de Sio Luis. Nio eo.coolr.lm paralelo, em uenhum ootro lugar, os famosos Lençóis
M=nllemes.«~~ llaneizinl>a<,mmusuas àmas>66veis; que se
pmlem nos horizaus, e os lagos de igua cristaliDa nas reentrâncias das amas banhadas pelo soL
O Teatro Arthur Azevedo. cm Sio Luís, já. está recc:mendado como o melhcc do País, próximo à oova Avenida Li:tcdnea,
que se transformcu na mais jovem e booita de tcdo o Nordeste,.
sem desmezecer a gmn~osidade das soas coog&leres em outros
Estados.
Alcintm::a, antes de se tomar nnuyJjaJmente coobccida cano
uma das mais adequadas mas inttmacionajs P""' Jançamcn!o& de
fogu.,.s espaciais. já en um polliO lm!stioo de gmnde beleza e bucolismo. Nos dias atuais. tomou-se mais póxima. de São.,Luís com
a velocidade do barco "Bate-Veuto", construído pelo govemo do
Maranhão..

Da!, Sr. Presidente e Sn. SClllldores, a oportuDidade da promessa da. ihlstro Ministra Dorolh6a Wemeck, demomtcm.do interesse no aceletameD.to do nuismo no Brasil. Estados como o Maranhio clamam por esse e outros estímulos.

Sua ExceleDcia. ca:n a sua competência e coohecido dinamismo, deve. porém. ir mais kmge. além da apeJa do BNDES.
Piecisa ICllCOI:IUU' sohlç:ões: que reduzam subslancialmentc os gastos DOS deslonuncntos intemos. capaze$ de ofCRCCr aos brasileiros, na visita aos Estados do seu País, as mesmas facilidades ofertadas per Miami e outros centros tiJihtic:os no eXterior.·

Em o que linha • dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavn

ao dObro Senador Júlio Campos.
6 SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Prommcia o seguinte
W=uso.) - Sr.
sn e
Scnadores, é com 8J'IDde
satisfaçio que OCIJpo, hoje.. a tribuna pam tiazer ao conhecimento
desta asa que o Estado do Mato Grosso colheri, este ano, a
maior safm de gdos de sua hislma. M pOOduziruma safra agdcola de mais de seis mllhões e oitocentas milroneladas, supcomdo
cm:a de um milhio e seifN'1ltas mil toneladas a produção do
aDO passado.
Maio Grosso, vencendo desafios., vem quebrando, a cada
safra, ...,, po5prios rocades de prodnçio de gEias, fazendo brolar
nas tems férteis do Estado um novo tempo de prosperidade e de-

P=-.

s.s.

em

seuvolvimeo.to.
· · A ogrirulruta foi e continuHmào·a~ P"'!"'l><:n <lo
deseo.volvÍDlellto do Estado que tenho a homa de representar nesta
Casa. Sr. Presidente. Nio =ta dúvida de que é ela o grando sustcntkolo de toda a CCOilOllÚa mato-grossense e suas perspoctivas
de expansilo siO <OOIDlC$, consídemndo-<e as áreas já planladas e
as vastas lcmS que ainda espCI3II1. pua serem desbravadas.
Mato Grosso, atualmente, é o terceiro maior produtor de
gEias do Pals, sendo supemdo apenas pelos Estados do Rio Grande do Sul e do Pm.uá.. Os ~lados obtidos nesta. sa:fra levam a
Crei- que, dentro de quãtro anos, o Estado cxmseguirá suplantar a
produção pmonacnse c ocupar a segunda posição no nmJ:ing nacioual.

Nos úhimos anos, Mato Grosso conseguiu ~verter a tendência de queda da produção "'gistrada no Estado no fmal da dó-
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cada passada e consolidou sua zecupezação, passando a ocupar o
ten::eiro lugar nacional na produção de gãos como soja~ milho,
algodão e arroz, e o honroso primeiro lugar em produtividade de

ma de campanha defendido pelo presideote Fernando Henrique
Cardoso para a agricultura.: desenvolvimenlo tecnológico e de tecursos bumanos. regjooalização. política comercial sob o sigo.o da
abertuta e da integração.

soja no País.
Em fms de janeiro, o jornal O Estado do M01o Grosso, em
seu .artigo iri.titulado ''Safra será a maior da história". noticiou qü:~
:-.egundo previsão do Banco do BrasiL a soja, o milho. o algodão e
o :mtlZ apresentarão um cre$clmenlo médio de vinte: e ciDc:o por
ct:uto na safra que começa a ser colhida neste mês de muço. Sct.io
mais de cin<:o milhões de toneladas de grãos de soja, quase oitocentas e cinqfic:nta mil toneladas de milho. mais de seisceutas e oitenta mil toneladas de anoz. ceoro e vinte mil tooeladas de algodão, além de oulroS tipo< de grãos.

Março de 1995

A almejada esubilizaçio defmitiva da ccooomia bmsil.eirameta
do atu&l sovC:mo - tem na agriCultum um aliado
de peso, por ma mfluE;ocu cootínua DOS índices de preços. Hoje.

:Priciilária

Esses números são o resuhado da acertada polític:a adorada
nos últimos anos pelo Govemo do Estado, que, por conhecer bem
as :l)âellcialida.des das nossas tems, por saber que muito mais se
poderia fazer pora in=mentar a produçio mato-grostellSe e por
desejar inserir novas áreas na fronteira agdcola da região, assumiu
a vocaçlo agócola de Mate Grosso e investiu pesado no setor.

toda a política ;ca • q:nc:ultura esti intimamente ~laciooada com
a politica pora • ~RnL o desenvolvimento IeCellle mosiia
que a coocentnçio qroondusaial numa del<nltinacla regiio passa
a serpró-coodiçio pan o dnenvolvimemo da prodUção agácola.
O novo aclo ~mpl.ao&ado DO Governo Jaime Campos teve
- na diversificaçio da b\'aura ~ Da verticaJ.i.zação das llividades: seus
objetivos Ill&Kns.O &UOJCCIO da m:.a plaiJtada e da podução agrícola do Estado ltva.a o Goftrilo do Mato Grosso a criar condições
pora os agncullaos dou....., de ser apenas produto«s de malériaS-pririias. A ~ ~ de Agriculnua.. vem iocentivando
os agricultoctr. .a m.Jnnm- sr em cooperativas e formarem as próprias indiistna.s.

Foi essa vocação, aliada ao espírito de empn:endimen.to e
ao desejo de a~arpr horimntes, a grande ""P'Jl.'ável pela atDção
e pela viDda de grmdc: número de sulistas para. o Mato Grosso,
para cw::upar e explorar quilómetros e quilômctros daquela nova e
promissora fronteira para o cultivo de grãos.

O pnncl:pl.l '*'"~" do projelD, que jã apresemoo ~solta
dos pri.tic:os oa.s 1<.~.&1~ ~tm que foi implantado. 6 assegmar
aos própnos ~"'""'' .u va.ta.agens ecooômicas obtidas com a
industrialu:açào d.a pt_~. p.nntindo a eles IDdo o lucro. Nesse
sistema.. em v~tz dto,, • .u..... ~pdoao produto fioalirpuaobol-

Desde que os desbravadores gaúchos e pa.r.maenses rumaram em d.ireção às rems baratas do Centro-Oeste brasileiro, no início da década. de setenta, o cultivo da soja. nosso principal proio.to. não parou de crescer. Se em 1979 a área plantada Dão à:Jegava
a setenta mil hectares, boje as plantações cobrem mais de dois milhões de ~s de t~ fértil

sodas inci.:a:unu n'tt:ll. .Jo.&lC'n'babttualmente.elcficanasmlcsde
quem produz. (_ ~ "a.na~ru -~se limitam apenas aos produtores.. Senhor f'no~nw A , rntraL..zação da produção. além de mduzir o número dr p.t'U. JP&Illn na adeia de produção, permite tam-

Sem dúvida. a soja é a cu~ que mais Vem CODUibuindo
pa.ra o crescimento da produção do Estado. devendo fazer saltar de
cetea de três milhões e setecentas IIiiltoneladas pata mais de cinco
milhões de toneladas s6 de grãos de soja nestA safra. Note-se que
esse aumento represeota um ClrSCimcnto de cetea de trinta e oito
por cento h produção e de apenas 1.24 po< cento oa área planlada.
•

E m - de produtividade, os~ sio imiatíveis no cultivo da. soja. Mato Grosso foi. o Estado onde a podução mais aosceu nos últimoe tempos, represenWldo c=a de doze
por cento do contexto nacicm.L Há pwco mais de dois anos. a
produtividade do Estado atingiu c=:a de dois mil e quinhentos
quilos po< h..:tare plantado, i!>dice trinta e cinco PÇ< cento supeticl<
à média brasileira e vitue per cento A ameriama. É o :maiot fndice
de produtividade no plantio & soja no mundo.
É digno de registro esse sigDiflcativo aescimeuto da produtividade em nosso Estado~ sn e Srs. Senadare:3. Malo Grosso. que
ocupa 10,6% do tenit6rio JlliCionaJ, tem as mais al1as taxas de produtividade do País c os produtores ma~ sio os que
usam o melhor nível de tcaJ.ologia e os que mais empregam~
sos próprios na atividadc agócola.. Em Mato Grosso. teve sucesso
quem soube aliar as coodições favmveis do clima a métodos de
gestão rnodemoo adaptados ao campo.
Enquan!o em muitas xegiões as novas tecnologias nio sio
aplicadas em larga escala oa agriaJJiwa, can índ>= de produtividade abaixo do exigido pan diver.;as culturas devido 1 insuficiellle
utilização de insumos agácolas, o Estado do Mato Grosso tem obtido resultados extraorclinmos na cultura de grãos g:raçU ao uso de
tecnologias que viabilizam a elevação da produtividade.

Nosso Estado éstá perfeitamente sintonizado com o progra...

bém urxu ~' ..lo.• ,;.l.k' f\Jlal aocoosumidor.

Há_ amJ.a u c:w. n. -.rmr • m1.1gem. a ser destacada nesse projeto: CCOD&.~ '~ Do. tnmporte dos produtos. Como todos
sab;mos muL" t'orc.. ' ~-u,t.· 6.• fnte dos produtos agrícolas é um

a

dos ~" ~>hora:.._. .la• l ~ da Fedeta.ção situadas nas legiões l:nslkn.s m•.u ..lo LU)In dm canais de cxportaçio. Muitos
prod:utc» dc-auc .k 1n <1-.nprt.t.Jvm no IIlelCldo nacional e internacional~ ('I pw\" . . hw., pesa muito no preço final

- o Maio Grnu. ,.,. .. _..,, aptosenla grande deflCiêucia
de estradu pan c - ••
• elo ma produçio, principalmente na
regiia oodr • cx.--r.n• u cu.ltwU de grãos. Há SOIIJie:tltc duas
estradas lod<na "'"'-"" o u...OO. a BR-364 e a BR-163, ambas
nocessitmdo dt ~ Apn.M' de.-. esforços do Govemo do Estado. que vem procw-.dl. · pu_..._ abrir e m:upemr quilômctros
e quilllmeii'O& da~ ~d.na mato-grossense pata facilitlro
c~ to da wtra •tr'k .ol& 1m1Uo ainda precisa ser feito nesse
Estado_que despan.a •) ~ aaoonal como um dos mais proIllisscns do Pau.
O ~bau,...Dk.• o11..-. au.101. de escoamento da safm agricola.,
via o descmooh'IIDriiiA:• dr ~ de exportaçio. de b:msporte
inlermodal e. es~, da nocuperação da malha de tcmsportcs,. é vital para tod.l a R~ pio Centro-Oeste e precisa ser prioridade do atual governo.

Apesar de sua aaceue puticipaçio na economi& brasileira
e na. vida políúca do Pais. os bwlos do Centro-Oeste. e o Estado
do Mato Grosso em porllQIIu, ainda nJío aicançarun o Divel ~
jado de impan.lncila e de influência nas gr.mdes decisiies llJICionais. Estnidas. telecomunicações. agricultu:ra e pecuúia sio seto-

tes que podem e devem ser dinamizados nessa im.ellSI. e~
.irea do territOOo brasileiro.
Produzir alimentos é questão de estraligia nacional e t do
inteiesse de todo o p::wo deste País. Os novos Govemadorcs dos

P
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Estados que integram a Região Centro-Oeste precisam unir·se e
pleitear jmto ao Govcmo Fc:derala COD!Iapartida devida à sua pre-

sença .maxcante nas ativida.des agdcolas do País.
Ao concluir este prommcia.r:uento, Ieafimlo minha convicção de que a agricultum, com seu eDOimC potencial de gerar empregos e riqueza,. tem um papel importante a desempenhar na solu~
çio das graves problemas sociais do Pais e aproveito pam porabooizu lodos os agrlcultores ma~. do mais humilde ao
mais importante. pelos n:sultados ol:tida; na produçio de gdos
em nosso Estado. TeDho a certeza de que o m::ade IWt6rico da
atual safra seri. bolido a cada ano uo Maio Gro<so. pois uosso Estado. rico em terras férteis e homco.s dispostos a ll'abdb.II', pode
colabcnr pam abastecer o mercado izl!.cmo e para tomar o Brasil. a
pottaci& agrleola que uosso Pais tem todas as oondiç&s de vir a
ser oo limiar do século XXI.
Em o que tinha a di=. Sr. Pn:aideu~

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha)- Coocedo a palavm à
nobre Senadorn Benedita da SilvL
ASRA.BENEDITA DASU..VA (PT-RJ. Prommclao seguinte discuiso. ) -Sr. Pn:aideute. Sr's e Sts. Senado=. nio deve
ser novidade pam ningu6m. a defesa ~te que o Partido dos
Trabalhadcm:s faz da refouna agrária. E nosso entendimento que a
situação do homem do compo. oprimido po< um estrutura fundiá.
ria arcaica que exchli a maíor parte dos bmsileiros do acesso :i ter·
ra. esbl na origem de toda a desigualdade soclal que_ flagela uosso
Pais. A etema disponibilidade dessa vasta mio-<le-obra deslooadA
do campo, verdadeiro·cx&cito de teserva, 6 que plSSibilita, tamb6n nas cidades, a manute:ução dos salárim nos uíveis absmdamcnte baixos que envetgODham qualqua brasileiro mjnfm!I!JlCtlte

sensível às questões de justiça social.
Isso. oomo já ·o disse. nio é novo: esbl bem gravado Já. no
programa de nosso Partido, e caWDuaD. a ser uma de nossas fren-

tes de luta iDais importantes, nas ruas e nos cmD.pos como iqW. nas

tribunas do Congr=o Nacional Que ninguém se iluda quanto a
isso. O fato de cbegamJOS à Cimua Aba nio oos faró abandonar
nossas id6as dC base, pois f013Dl das que DOS traJxC[3Dl ath aqui

Talvez nem todoS se 1eDham dado c:onta, no entamo.-domo-vimemo de nosso povo em dircçio ao combar.e em outra trincheita.. uuma frente em favor de uma :n::fonna urbana.. Uma tmcnna.
que dê ii maioria da populaçio das cidades o direito ii DlOI:OCtia ~
cente, à segur.mça cm seus lares, ao transporte confd.vel entre residência e lugar de tra.bo.lb.o, ao~ saneamento,;\ educaçiO c 1-saáde.. a
tudo isso que hoje não Ibe ~acessíveL
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duradas em encos1as que desbarrancam ou afundadas em baixadas
de rios que tr.mshordam ii cbegada da JÍrimeúa cbuva mais intensa
- cbuva que é sempn: previsível. V10l&lcia oomo a de se obrigar
aquele mobolhador que reside a gmnde distlnola de seu lugar de
~o a sair de _casa_ Da madrugada. mumita c~ o do braço,
para pegar um velho trem m ômõus, caíDdo aos pedaços mas lotado, pua conseguir chegar ao emprego na hora c:êna. Vtoi&cia
como a de privar os fiibos desse trabtihadcx' de aechcs que os
atendam quando muilo pequenos e. mais tudc. de esoolaa que efetivamente cumpram seu papel de ensm.r.. VIOlência como a de
ftz!-lo enfrentar uma fila intemlinivel pua. em seguida. ser mal
atendido no sistema públleo de saúde. quando tem o azar de fJCU

-

Nlo. Sr's e Srs. Senodo=, nio se 1mta oqui da justiflCl!Çio
nem da defesa daqueles que optam pelo crime. mesmo porque a
giaDde maioria dos que moram cm nossas favelas e subúxbios é
composta po< geUe honesta c uabalhadasL Também potque são
os pobms. ~ sempre. as makres vítimas desses crimiDosa;:.
N1o podemos nos esquecer das chacinas que tlm sofrido 0$ menores. de ma. pcnegu.idos por pe:temos jJI.fti.«iros que se cr&m oo
din:ilo de deCidir sobre • vida e a ina!te de oossas crianças.

Y"lO!ência mesmo~ uegar-se a cidadania a milhõe$ de brasileiros. E deixarem-se tantos co:DJ1:8trÍotas de fora dos dimros que
nossa Constituição assegura a todos. simplesmente JXXqDe sio ne..
gros. mulheres. portadaos de deliciSncla flsica. mental. visual ou
auditiva ou porque sio homossexuais. mas. pincipdmeure, porquesãopob=.
•
Nep e favelada. falo do que c:ooheço bem. P<x- isso é que
me sinto compicta:meme i vontade pua saudar a Camvana Nacional da Mobilizaçio Popular pela Refoaoa Utbana e pela Cidadaque chegará amanhi. dia vinte e um de mmço,. a esta capitaL
~de seis movimentoo JlO!lUlan:s- MovimcDlo Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Movimento Naciooal de Dín:ilos Humanos. MovimeDto Nacional de Luta pela Moradia. Mov:imelllo Popular de Saúde. Uniio de Luta pela Moiadia e Fmtemidade CDsti de DefiCÍ<IIIes- ..larlio aqui. dois dias. para
se confraternizarem e pua serem 011\lidos em audiéocia pelo Presidente da Repúb!ic:a e pelo Congr=o NaciCilal.

Tmta-se de 1lD1l iniciativa elogiávcl, que demollStm a ~
oente eomcie~ das bnsileiros da _,...,iclade de uma açio
concortada....., Govemo e sociedade civil. visando à solução das
problemas naciooais. Nlo adianla eoperar que as classes sociais di_rigeotes, mspoaáveis por esse estado de coisas, se sensibilizem
cem a situaçio da maioria da populaçio. As apniza9'5cs comuni~
tlirias constituem um dos meios mais efetivos pa.m a canalização
das reivindicaç6es popolares.

VoJto a enfatizar o vínaJlo emro • refcxma urbma e a teforA violência em que mergulharam nossas cidades é úoq(lentemente imputada à n:sponsabilidade das pob=. Alguns ÓQ!ãOS ma agcúia. Pouco mais de cem :mos aUis, meus bisav6s foram libertados da escmvidlo sem que Ibes fosse ofemcida uma opçlo
de cmmnicação de massa ehc:gam mesmo a se compnze'l' em exibir o numdo cão dos. assaltos C'O!l:lletidos por menores, ou dos ar- para que pudessem viver do que sabiam fazer, ou seja. cultivar a
rastões nas praias. Demonizam. o pobie. quase sempre negro, ter.!a. P<x- isso eles fO!&lll pam • cidade, 1 busca do men:ado para
os pequeoos serviços que podiam fazer para ollten:m seu sustento.
cano se ele fosse o gn.ndc culpado da viol&.cia.
TIVeram tamb6m: que inventar. nos DlOil'OI cariocas, o esptÇO em
Quase não .. ve alguém diru!do a verdade: que. violência que momtiam. Foi a falta de uma reforma •pária após o oolapso
ud>aua nio é senão o n:sultado de déoadaa de marginalizaçio do da agric:ultun. escmvocnta o que levou os negros pmL as cidades.
povo e da sua exclusio de seus :tJle.I:IOmS direitos.. décadas do con- embom !h.. faltasse a fcxmaçio em qualquer profissio citadina. É
centtação indecente da n:nda nacional. déoadaa de esquecimento a. faha de uma Iefom:ut- agr6.ria o que boje oontinua a iDcha:r ~ modos bainos popl.lares no planejamellto e na acmçlo de melhorias ttópoles bmsiieiras de gente )XOVCIIÍente do campo. quase sempre
nos scviços urbmos.
aualfabeta e sem treinamento ~wiooal que não tem outra escoNão pode haver maior viol&cia que a de se permitit que fa- Bla seoão levaJJtar um buraco mm IDOil'O ou dcxmir sob uma ponmilias brasileiras. por falta absoluta de altemativa. vivam depen- te ou viaduto.

272

Março de !995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

São homem. mulheres e aianças. brasileiros excluídos dos
mínimos dilêitos da cidadaaia. daqueles mesmos direitc..; que valem DO papel de nossa c- Magna, mas que s6 se aplicam. de
fato. a uma minoria.. É geole que vem às cidades para tomar ainda
mais urgente a nec::essidade da rcfonna urbam. que defendemos.

rerilização na adolesdncia isto sem falar na qucstio do aborto. Enfemúdadcs que poderiam ser reduzidas per ações preveotiva.s,
como o câncer do útero e mama, doenças muniticas do coraçio,
vêm tendo sua iDcidência aumenlada. Isto para DJo falar da AIDS
como é do OO!!hccimeoto de todos.

As refonnas agrúia e udwla. são uma exigência da cidadania. Comtituem também o tipo de luta a que cootinua:rei a dedicar
os mmd•tos legislativos dos quais o povo do meu Estado do Rio
de JaDeiro me )ligar digna.
&a o que eu tinha a di=, Senhcr PresideD!e. Mlito obriga.
da.

TIVe o privil6gio de ser o relator da CP'MI que examiDcu o
incidEncia de esterilizaçio em massa de muJilelos no Brasil, a qual
foi !""•idida pela extx:um!inária e enfio Deputada, Benedita da
Silva. Em nosso relat6Iio fJCOU patenteada a profunda disaopincia
COill a atcDÇão dispensada l questio reprodutiva c:ntte os péscs
mais desenvolvidos e o BrasiL Apenas psam citar um exemplo,
45'% das ~mlberes bmsileiras entre 15 e 54 mos e que usam algum
~todo <X'Iltraccplivo estio defmitivamente esteriljzaclas Em algumas unidades da federaçio esse pen:e1lblal se toma astronbmico: vejamos; MA 75%, GO 71,9%, MS 63,3%, R1 42,5%. Infeliz.
me.u, o Brasil é o único pafs que adotou a esterilizaçio como mttodo anticcmcepcional. Nossas mulheres usam praticamente dois
métodos para controlar a fertilidade: a laqocadum tobária ou. a pílula aniÍCODC:epciooal.

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Concedo a JlO]avra
ao nobre Senador Carlos Patrocinio.
O SR. CARLOS PATROCiNJ:O (PFL-TO. Prommda o
seguinte discurso. Sem revisão do cador.)- Sr. Presideote. Srs. e
SI-s. Senadores, eu me imcrevera no último dia 8 para homena-

gear, no seu dia intemacional. as S maravilhosas mulheres com assento nessa Casa e atrav& delas, i toda mulher bruil.eira. Todavia,

devido ao ribD.o acelerado que o Presidente Samey vem imprimindo aos txabalhos desta Casa - o que vem exatamenle ao encontro
da vontade e neces'sidade desse novo parlamento - fui obrigado a
adiar este meu pronunciamento.
En!Ietanto, boje, quero enalle<:er o papel da mulher no desenvolvimento social. econômico, cultural e principalmeJJ.tc político do nosso país. Nesse particular, rclcmbiamos a médica CARLOTA DE QUEIROZ- primeim mulher a participar doo trabalhos
do Conga:sso Nacional - que foi dcpulada c:oostituinte em
1933/1934 e depllada'na legislatma otdiDária em !93511937, reprcsenlaD.do o povo de São Paulo.
Hoje o Conga:sso Naciooal· CODta com 33 Deputadas e 5
s~ e o mais importante é que e;tes números tendem a
c:rescer, o que DOS faz antever que num futuro não mWto distlmtC
elas estam> aqui competiDdo com oo homens de igual pata igual,
emteEDl<l!>mmm-..Aliás.~ da vida naoi<mal
isto já vem ocone:ndo~ coilio Do D:iett:ado de 1.Iabaiho. nas artes~
nos esportes. -us universidades, etc. o que setá certamente muito
benéfico pata o desemtolvimento politico llrasileiro.
Senha< Presidenle, Sn. e Sr's. Seoadons, soo daqueles que
pensam que a açio vale infinii•D'Itflte mais que as palavr.as e~ justameote através da açio que p!<lt:Ddo manif....,. esta minha des-

pmlellsiosa. homenagem..
Enccotta-se em ttmniioçio nesta Cas& o PLC 114/94 que,..
gulamenta o Parágrafo 7' do Art. 226 da Coostiluiçio Fedmol, que
trata do planejamento familiar. Este JrO.ieto 6 fluto de vários anos
de deba.res que envolveram todos os setcns interessados da. sociedade e =u1tou na inslalaçáo de uma CPMI, atnvés da qual se
chegw a. cooclusõcs que nos causam petplexidadeConsta.tou-se. por exemplo, que as çondições de saúde principalmente da classe feminiDa- tem se deteriorado assustadolamente. São 49 milhões de mllthc:rcs com 'mais de IS anos.que não contam com progmmas cspeáficos de orientação. acomz)íúWaDJerito
ou assistências às suas enfemrldades e necessidades na área de
saúde. A queda na taxa de fecundidade caiu de 5,8 nos anos 70
pata 2,4 atualmente e reflete em grande parte as práticas abusivas
de cesarianas ca:n esteriljzação o que acureta. além dos efeitos
deletmos sobre o cotpO da mulher. o àesperdício de mais 100 milhões de d6!a= &miais.
Outro problema que vem se agravando ~ o da gravidez e es-

No mundo desenvolvido temos

UDlll

rea1idac1e completa-

menle dif=nte; na FIIDÇ& apenas 6% das IDlllberes estio esterilizadas, na lnglatem 7%, ll1lia 4% e EUA en1re 8 a 9%, DOm mesmo na O..ina onde se pratica um verdadeiro controle das natalidade se utilizou a esrerilizaçio em massa de muJhczcs.
Ressalt~sc que no Br.asil os dados são inccmetos já que as
laqueadura.s são feitas clandestinamenrc por se cocstituir em crime
tipificado DO Código Penal Assim, llio bá notifi<:açlo oompul.s6ria, ao coolr.lrio do que (:I"OCODiza o PLC 114194.

O Pmgrafo 7' do Art. 226 da Comtillliçio, aliJma que, "o
planejam<nto familiar é livro dccisio do casal, competilldo ao Estado propiciar teCUISOS educa.ciooais e cienlifl!COS pam o exetácio
desóe direito, vedada qualquer fcrma oo=itiva per parte de imtiblições oflciais oo privadas". No entanto, Sr. Presidenle, devido A
omissão do Gov=o Fedem!, pudemos COilStolarde dc-

-•és

poimcnfos e doannentos enviados 1 CPMI quo inveotip a esterilização em massa de mulheres no Brasil. - a existência de várias
ccrldadOs C001iOliStas igindo em nossó plfs, u quais, na sua g,m.
de maioria, sio linmciadas pelo capital iDtemacional. Com c:crteza, algumas dessas ~. desenvolvem trabalboo dignos de
aplmsos, patim, deve eXistir também, aquelas que Dio t&n DODhum compromisso êom o bem-estar das nossas sofridas mvJbe.

Uq;e, pois, que se implllnte efctivamente o PAISM- Programa de Assislêncii Integmll Saúde da Mulber. iDstiblido em
1983 pelo :Minist6rlo da Saáde. mas que a16 boje. praticamente,
DJo saiu do papel
Om Sr. Presidente. Sts. e S:r-s Sentrd.oras o Bmsi.l. principalmcme devido aos seus imeDsos vazios demogmticos. rejeita a
idéia de controle da natalidade, mas toda a~ sobretudo o
Coogresso Nacional tem que propugnar pela implaDtaçio do planejamcnto familiar oomo exetclcio da dignida.de. da cidadania e da
patemida<'> responsáveL
É necessário que mulbe~ homens, CQ o casal te:Dbam
àcesso aos inúmeros mitodos c:cmttaceptivos de efic:6cia cientificamente compmvada. e o que ~ mais importante. o acesso 1 instmção e orientação.

aDm.o

O PLC 1!4194 _...,na o mbstitutivo oxttafdo da
de c:en:a de uma dezena de projetas de leis, inclusive o apmeD!a·
do pela CPMI aqui citada. E antes de mais nada. o resultado de

profunda disalssão e azn.tdurecimento da questão pelo movimento
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de mullieres e representa os anseios de mais de 110 entidades fe·

m.inislas esp<ilbadas por todo o pais. Este projeto foi encalniriliado
pela Mesa D.iretora à Comissão de Constituição, 1ustíça e CidAdania c à Comissão Assuntos Sociais em ·of .07.94- rindo nesta última, recebido o parecer favorável do nobre Senador Amir LaDdo.
que formalizou requerimento de no 733 solicitando a inclusão da
matma em otdem do dia, o que não ocom:u. Tendo em vista o
disposto no parágrafo 3Q do Art. 1!8 do Regimeo.IO lntcmo, reiOrnou à CAS- estou, pois. encaminhando requerimento 1 mesa solicitando a sua inclusão em ordem do dia.
Penso Sr. Presidente, Srs. e 5n Senadoras. que mais do que
homenagear as mulhc~ do oosso país devemos aunprir com a
nossa missão de assegurar-lhes um Direito Constitucional pelo
qual elas tanro tem lutado.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra
ao nobn: Senador João França.
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btasileiro. mmca investiu em esporte. embora tel:l:bamos material
humano em número e qualidade suficientes. Temos até mesmo as
condições climáticas ideais, já que é possível a prática de eSJXJrtes
em toclc_? o território naciooal ao longo de todo o ano.
E preciso reconhecer que existe um certo investimento de
empresas privadas. sim. mas ele se concentra naqueles esportes já
profiSsiooalizados. como futebol. vôlei. basquete e atletismo. Ou
seja. não cria novos atletas. e sim incentiva os já formados. É uma
aj.uia importante.. Mas me parece mais importante ainda a fonnaçio dos alie las, e esse é um trabaJho que leva muitos anos.
Na minha opinião. o cp..~e falta é massifJCar o esporte para
que. de milhões de praticantes. tenhamos aqueles atletas de ponta
que vio -representar o Brasil no plano intemacioaa.I.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Feita essa breve dign:ssão sobre o aEUal estágio do CS]Xlrte
no BiaSil.. devo dizer que hoje estoo aqui. nesta Tribuna. para pedir
ao Govemo que coméce uma cruzada nacional em favor dessa ativ.idade tão significativa. E quero sugerir, neste caso especifico. que
o Govemo se socon'a do seu imenso potencial oa área de coDlllllicações. em especial através da Rádio Nacional e da TVE.
Penso que o Governo deveria tentar fazer. Dos seus veículos
de COIDlllricação. uma ~olução semelhante a que foi feita pelo locutcr Luciano do Valie na Rede Bandeirantes de Televisão. Por falar em Luciano do Valie, acho que o País ai.Dda não recoabeçeu
devidamente os méritos desle brilbame empresário e joma.l.ísta.
Luciano do Valie ~sem d6vida, um dos responsáveis diretos pelas
graudes conquistas brasileiras no ,.ôlei e no basquete. esportes que
tanto UX:entiva em seus p:ogramas. No momenlo atual,. ele está
trabalhando seriamente pa:a recolocar o Bmsil na rota do muodo
multibilionário do boxe.
A Rádio Nacional é uma emissora com gr.mde peueuação
em todo o Pais, especialmente na região Norte. Tem um quadro de
funcj:ooários altamente qualifiCados que produzem programas de
excelência. Penso que eSia emissora deveria ser utilizada de fonna
sistemática para divulgar o espane, como. aliás. já o fez em outras
ocasiõe§.
Da mesma fomia. as emissoras de televisão estatais poderiam trabalhar Com programas que incentivassem os jovens à prática do esporte, já que este é importa.Dt.e elemento de socialização e
é essencial pata o desenvolvimento saudável e baiiDônico das
crianças e jovens.
Penso que antes de mais nada, é preciso que c,Btasil tenha
um projeto desportivo de longo p:razo. ou seja, o Ministério doEsporte tem que estabelecer metas para serem rumpridas num determiDado número de anos.. Precisamos ler objetivos claros a atingir.
Mas. para isso, é necessário. de ime.diato. in1o'Cstir em infm..
estrutura. Os govemos federal estadual e municipal precisam
ccxtSttuir pistas de atletismo. campos e quadras comunitárias nas
periferias das grandes cidades e nos bairros mais pobres, tacto
para o lazer dos jovens e crianças mais humildes. como também
para a formação de atletas.
Ninguém hoje em dia descoohcce a fcxça da informação.
Por isso, tomo a repetir. é preciso pôs os veículos de informação
do Estado- emissoras de rádio e de televisão- a serviço do esporte. Esses veículos podem ajudar a criar uma mentalidade desportiva na nossa fMJPJiação. O papel do Estado de1o'e ser dar o empurrão
inicial O resto, as conamidades fazem depois.

O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Proouncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidco!e. Sr"'s e Srs. Senadores, o iDcentivo ao esporte é. sem dúvida nenhuma. é Uma$ das prioridades do Governo
Femando Henrique Cardoso. Isso ficou mais do que comprovado
quando o cidadão Edson Arantes de Nascimento, o nosso PeM, foi
indicado pata chefw: o rocem c:rudo Ministmo do Espono.
A nível mundial, ninguém pode mais descoobecer a importância que o Esporte desfruta hoje em dia. As competições esportivas de qualquer modalidade reúnem milhares de peSSOilS em qua·
chas e estádios DOS quatro canlOs do mundo. Eventos competitivos
transmitidos pela televisão são assistidos pclr' milhões de pessoas,
mas que podem cheg<q a bilhões nas dispJtas maiS destacadas,
como a Copa do Mundo de Futebol.
AOJalmente, qualquer promoÇão esportiva gira com cifras
astroo.ômicas. seja em termos de verbas de publicidade, seja em
prêmios pagos aos atletas, seja nos :rea~rsos investidos para a tcali~
zação do evento. As cotaS de patrocíniO pagas peJ.u grandes emptCSólS às reçles de televisão são impressionantes.
O esporte é boje também um importante insiiUmeD.Io de política intemaciooal. Países emergentes que querem mostmr sua pujança. econêmiea lutam para sediar os eventos imporuames. como
as Olimpíadas e a Copa do Mundo de Fulclx>L A<XlllleCÍittetl
dessa gr.mdeza exigem, por sua vez. investimentos elevadíssimos
com infra.-estrutma:. na construção de cslidios ou vilas onq,icas,
hotéis e modernos sistemas de telecomunicaç:iio.
Já os países ricoS, por ~ vez. quenm. demõnsttar seu poderio arreb:\tando mais medalhas em competiçõe$ inlemacionaiS.
O exemplo mais claro disso foi a verdadeira gueaa tmvada entre
Estados Unidos e a antiga União Soviélica., que era mais do que
uma bata!ba esportiva - era um combate enàe ideologias conflitantes.
Antes de mais nada. porém. o esporte é uma atividade es..sencial para a formação IISica e mental das crianças e jovens é
pata a manutenção da saúde dos cidadãos. Mas agora. além disso,
é importantíssima- ativi<lade comercial. pois gera riqueza.. Num
mundo em que crescem as fon:nas de lazer e de entmenimento. o
esporte ocupa lugar de destaque.
Embora tenbamos a begelllCXÚa n:nmdiai na p,;átlciã -dõ futeEra o que tinha a dizer.
bol e. de uns anos para cá. excelente participação em qualquer disMuito obrigado!
puta de vôlei. não estamos alinhados entre as chamadas potêocias
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Nada mais havendo
olímpicas. Entre estas potências há. uma só nação latino-americaa tratar. a Presidência vai encerrar os tr.a.balhos. designando para a
na. mais pobre e menos populosa que o Brasil. Cuba.
A verdade é que até boje o Brasil. em especial o Governo sesseão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
OFÍCIO No S/61, DE 1993
(Tramitando em conjunto com a Mensagem n° 39, de 1995)
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno)

Oficio n° S/61, de 1993, através do qual o Governo
Estado de Sergipe solicita autorização para contratar operação
crédito · externo junto ao Fundo Internacional para
Desenvolvimento Agrícola - FIDA. (Dependendo de parecer
Comissão de Assuntos Econômicos)

do
de
o
da

2 .
PROJETO DE LEI DA .CÂMARA ~o 13. DE 1991 -COMPLEMENTAR

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no
13, de 1991 -Complementar (n° 223/90- Complementar, na Casa
de origem), que dispõe sobre a edição e o processo legislativo das
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal,
e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n°s 49 e 88, de 1991, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, 1°
pronunciamento: favorável ao Projeto, col'!l as Emendas de n°s 1
a 4 - CCJ, que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às
Emendas de n°s 5 a 17, de Plenário.
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REI1FICAÇÃO

O SR. PRESIDEN'IE (Jcõo Rocha)- Está -=ada a sessão.
(lLvanta-se a sttssiioàs 181t10min)

ATADA13"SESSiO,REALIZAJlAEM8DEMARÇODE1!195
(Publicada DO DCN, Seçio II, de 9-3-95)
REI1FICAÇÃO
-

Na página 3328, I' ooluna, na fala da Ptesidéncia. solm: o
Oficio o• 379/95. do Banoo Ccn1121 do B..siJ;
Onde se lê:

À Comissão de Assuntos Econômicos. paza ser anexado ao
Na página 2877, 2' coluna. no Parecer o• 47. de 1995. da Diversos n" 4194 c. cm cópia, à Comissão de FiscaHzaçio c Controle. (llivcnos rf' 47, de 1995.)
Comissão Dirctora:
.
.
Onde se lê:
Leia-ec:
_.regulamenta_
À
Comissão
de Assuntos &onamicos. e. em cópia. à eo.
Lcia-sc::
...missio de Fiscalttaçiio c Controle. (DivetSOS B0 47. de 1995.)
... .n:~IL.

______

---·------

Onde se lê:

ATADA 22" SESSÃO, REALIZADA
EM21 DE MARÇO DE 1995

Regulamenti:Lela...:

Regula_
.. ..__;, __
__..... _______
~

~blicada oo DCN-Seçio
~-----Moo.!.---

ATADA~SESSÃO;âEALlZADÀEMi.~S
(PublicadanoDCN,seçion;de 11~-95)

RET/FICAÇÃO
Na página o• 2853, 2" coluna, na lei~ da Proposta de
Emenda a Constituição n° 7, de 1995~ na última linh&:

m. de 22-3-95)

RET/FICAÇÃO
N&página 3429,1'ooluna, apósaciomimi(.oçiodo Senado<
Guilbcanc Palmcir.a., acrescente-se poc omissão o seguime;

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÀO INI1!RPARLAMENTAR
llr.lsília, 20 de matÇo de 1995

or. 16/95

Senhor Presidente.

Onde se lê:

apo~ ao seror Póblico
Leia~

apoio ao seror produtivo
--------------------- ·

Tenho a boma de comunicar a V.QSSa. Excelência que integl3Iiio a delegação bmsileiia à 93' Confedncia ~- a
realizar-se em Madrid. oopeliodo de 27 de março a1• de abril do
~te ano. os seguintes Senadoms:
GtúlbetmePahneiia
Carlos Wllsoo.
Ronaldo-q,m,. Lima
.. Aproveito a oportunidade pan1 "'novar a Vossa Exc:el&!cia
os JrOieslos da minha alta estima e distinta <OIISidençio.- Deputado Henrique E. Al•es, P=idente..

----------------------------.:-~~

-ATA DA 21' SESSÃO; REALIZADA
EM 20 DE MARÇO DE 1995
(Pnblicada oo DCN, • ..,..~ n. de 21-3-95)
......-

Ata da 248 Sessão, em 23 de março de 1995
-!"Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José. Sarney e Teotonio Vilela Filho
ÀS 14 H0/1/tS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES - JeffeiSOD Peros- João Frnnça- Jocl de Hollanda- Jooas PinbeiOSSRS. SENADORES,
-Josaphat Marinbo-JostAgripino-JostAives-Jost RobcrAdemir Andr.ulc - Amânio Carlos Magalhies - An1ônio 10 Amlda - Jost Bianco - Jost Eduardo Dutta - Jost Fogaça Carlos Valadares -ArliodoPono- Artur da Ttvola- Benedila da Jost Samey- Jólio Campos- Jónia Marise- Lauro CamposSilva - ~ Cabral - Carlos Bezcim - Casildo Maldaner Levy Dias - Lucldio P<XteUa- Lócio Alcântam- Luiz Robeno de
Coutinho Jmge - Ronaldo CUnha Lima - D=y Ribeiro- Edison Oliveiia - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miianda - NaLoblo - Edlwdo Suplicy - Elcio Alvazes - Emilia Fernandes bor Júnioc- Odacir Soares - Onofre Quinan - Oso:iar Dias - PcEpiticio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin- Fia- dro Piva - Pedro Simon - Ramez Tcbet- Renan Cafheira: :- RoVimo Melo- FmocelinO Pereira -Freitas Neto- Geraldo Melo- berto Requião- Romeu Tuma - SCbastião Rocha-- Teotooio VileC.enon Cama!&- Gilbeno Miianda- Gilvam Borges- Guilherme
la Filho- Valmir Campelo- Vilson Kleinúbing- Waldecl: OmePalmei:n. - Hugo Napoleão- Humberto Lucena - Jádcr ~o las.
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Ó SR. PRESIDENTE (feoronio Vilela Filho)- A lista de
preseDÇa acusa o comparecimento de 67 Sts. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos ilossos traba.lbos.
O Sr. lo Secretário em cxetcício, Senador Nabor Júnior,
procedetá à. leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPI.ITADOS
N" 79/95, de 22 do corrente. comunicando ter sido constar.ada inexatidão material nos autógrafos, encaminhados pcc aquela
Casa. do Projeto de Lei da Câmar.l n• 239. de 1993 (n• 1.791191,
naquela Casa). que dispõe sobre o Regislro Público de Eriijm:sas
Men:antis e Atividades Afms e dá outras providências", enviado à
sanção em 27 de outubro de 1994.

de serviços públicos, :regulando o § 3° do art. 37 da Consr.iOJ.ição.

É O SEGUINTE O OFICIO RECEBIDO'
Brasília, 22 de maiÇO de 1995
PS-GSE/0870195
Senhor Secretário,

Comuoico a Vossa Excelência que foi verifiCado erro no
texiO do Oficio PS..QSE/084/94. encaminhado a Cssa Casa em 24
de março de 1994.
0Ddeselê:
Projetodel.ein°177-C.de 1992.
J..da.oe:
Projeto del.ein°177-C. de 1991.
Assim sendo, solicito que Vossa Excelência se digne ordenar as providências cabíveis, a flDl de ser feita a devida retificação
no que se julgaruecessárlo.
Atenciosamenle. - Deputado Wdsoo Campos, Primeiro
S<Cl<lário.

PARECER N• 79, DE 1995

(É o .seguinl~ o oficio recebidcj:
Brasília, 22 de nwço de 1995
PS-GSE/079/95
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi verifiCado en'O material no texto dos aUtógrafos referentes ao Projeto de Lei D.0 1.791,
de 1991, que "dispõe sobto o Registro Público de Empresas Mer·
cantis e Atividades Afins e di outras providEncias", enviado à
Sanção por esta Casa. em 27 de outubro de 1994.
Infonno ainda que, uma vez tomadas as providências cabíveis junto ao Pcder Executivo, a teferida proposiçio foi sancionada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúb6ca. tnuisformando-sena Lei D.0 8.934, de 18 de novembro de 1994.
Solicito sejam tomadas as ~vidas prov_idéncias a flDl de
que sejam retificados os autógrafos do citado projeto:
Onde se lé:

"Art. 4°----------------·
X - instruir, examinar e eu.camiDbar os processos

Ministro

e recursos a serem decididos pelo
de Estado de
Jus~ inclusive os pedidos de autt;rlzação pua nacion..aliuçã.o ou instdação de filial- agência. sucursal ou es-

tabelecimentO no Pab:, por sociedade estrangeira, sem
pn=juízo da competência de outros 6rgios federais;
Leia.se:

X - instruir, exaniinar e encaminhar os piOOeSSO$
e recursos a serem decididos pelo Minimo de Estado da
Indústria. do ~étcio e do Turi~ inclusive os pedi.dos de autorização pa13. nacionaljzaçõo ou iDstalaçio de
'filial. agência, Surursal ou estabelecim.eltto no País, por
sociedade estrangeira. sem prejuízo da competência de

outros órgãos federais;
Aproveito a opotrunidade pua renovar a Vossa Excelêacia
protestos de estima e apreço.
Alenciosamente, Deputado Wilson Campos. Primeiro Se-

cmário.

Março de 1995

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
NaciooaJ, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
11, de 1993, que "Aprova o texto do Acordo entre o
GovCI"Do da República Federativa do Brasil e a
UDiio lntemaci.oual de Telecomuo~ para o e;..
tabeleclmento da Representação da UIT em Brasíüa,
assinado cm Genebra, a 8 de outubro de 1991".
Relator: Senador Lúdio Coelho
I-Relatório
De coo.fomridade com o disposto no art. 49, inciso L da
Constituição Federal. o Poder ExeaJtivo, por intermédio da Men·
sagem n° 676, de 1991. submete à apreciação do Congresso Na·
cional o Projeto de Decreto Legislativo n• 11. de 1993. que "Aproo
va o texto do Acordo entte o Governo da República Federativa do
Brasil e a União I:ntcmacioDal de Telecomunicações~ para o estabelocimento da Represeotação da UIT em Br.tsilía.. assinado em
Genebn. aS de.outulxo de 1991".
A matéria foi inicialmente examinada pela Câmam dos Deputados. oude obteve a aprovação do Plenário, sem emendas. após
ter recebido pmx:eres favoráveis das Comissões de Ciência. Tecnologia. Conmnic•ç>o e JnfOTTDática; Finanças e Tributação; o
Constituição. Justiça e Redação.
Remetida ao Senado. foi despachada a esta Comissão. aten·
dendo ao disposto no art. 103, inciso!, do Regimento lntemo.
~ao fOEam. apmsentadas emendas no pazo regimental.
Tmla-se de proposição concemente ao acordo entm o Qo..
vemo da República Federativa do Brasil e a União lntemacional
de Telecrxrnmicaçõcs- UIT, fli1ll3do em Genebra, Suíça, em 8 de
outubro de 1991, de modo a implementar a Resolução n° 17. de
1989. adotada na Coofei€ncia de Plenipotenciários da UIT. em
que foi decidido estabelecer uma Represenlação da UIT para a
América Latina e para os países do Caribe. com a fmalidade de

aprimorar a eficáCia ·ae sua assistência a países membros. Na oca~

__ sião. o Govemo brasileiro colocou-se à disposição para conceder
os meios necessários à instalação daquela Representação nesta Ca-

pitaL

Ei:n face do disposto no ãrl.l 0 do Acordo. o Govemo brasileiro compramete·se a dar toda a assistência a seu alcance pua se.

-diar e manter os meios necessários l Representação em Brasí_lia, a
22 do oonente. comunicaudo ter sido constata· ser dirigida por :representantes da UIT. concedendo à Repredo erro no texto do Oficio n° 84194, encaminhado por aquela Casa,
sentação e a seus funcionários lotados em Brasília. bem como aos
referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 1994 (no 177/91, - funcionário$ ~de-direçã.o da
~ seus fundos. suas propriedades e
naquela Casa). que disciplina as yeclamações relativas à Jirestaçio seus bens. e os privilégioS e as imunidades previstos na Conven~ 80195, de

urr
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ção-.de. POvilégios ·e-h:iiunidadcs das Agências Especializacbs da
qual "Brasil faz parte.
·
O Governo brasileiro, dentre outros compromissos de menorielevância. assume ainda o de prestar gratuiramente toda a as-

zado pela organizaçãÓ contin.ent3.J. para ftlP,vetiecer o Direito Inter- .
nacional Privado das Américas. trazendo-lhe major ·coermia e homog~

E de se enfatizar que a pre·Serile CoiJ.vcnção ~ exata.mCnte o primeiro texto interameiicaiJ.o elaOOado pela CIDIP
~umda na Cidade do Panamá, em 1975. ·
Apesar da plrticipação sem~ efetiva e enmsiaSra de nos-SO$ juristit.s. o Bmsil tem sido pouco receptivo aos textos da
O.E.A que, somente agora nos últimos anos., talvez graça à nossa
participaçáo no MERCOSUL. têm sido objeto de discussão, para
fins do aprovação, DO Congresso Nacional.
A Ieitur.a. do texto submetido .il Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Nacicua.l do Senado, após aprovação pela Câmara
dos Deputados. faz-nos perceber suas posições mais signiflcativas:
. . 1) seu.objetivo é IegUlaro confliiode leis em matéria deleAnte o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Detras de câmbio. DOtas promis:soriaS e fatuias:;
CTC(o Legislativo n° 11, 'de 1992, que "Aprova o texto do Acordo
2) a capacidade pam obrigar-se por meio de letra de c:.lmentre o• GoVerno da República Federativa do Brasil e a União Jn.: bio rege-se prinicipalmeote. pela lei do lugar onde a obrigação titemacional de Telecomunicações. para o estabekcimento da Rep-· ver sido-contraida;
re1entação a urr em Brasília. assinado em Genebra. em 8 de oulll·
3) ~ fõima de saque. endosso. aval intervenção aceite ou
brode 1991".
. '
·'·
protcsto.de ama letra de_ câmbio fica Sujeita às do lugar em que
. - • Sala·das Comissões, 23 de mim;o de 1995:'- Antôuio Car- cada um dos atos referidos seja pratiCado;
los ·MaplhãeS,. Presidente - Lúdio Coelho, Reiator - Flaviano ·
4) as obrigações resultantes de
letra de câmbio ficam
Melo - Bernardo Cabral- José Agripino Maia - Beo.cdita da sujeitas is leis do lugar oode foram conttaidas;
Süva - Marluce Pinto - Pedro 'Simon - Geni:klo Melo - Lco-.
5) quando não for indicado. na lelr.l de câmbio. o lugar em
mar Quintanilha- Sebastião Rocha- Hugo Napoleio -Joel de que tiver sido contraída uma obrigação cambial, esta se regerá pela
Holauda- Romeu Toma.
·.lei do lugar em que a letra deve. ser paga e. se este não constar.
pela lei do lugar de sua emissão;
~
PARECER N"SO,DE 1995 .. ,
6) os processos. e prazos pala o aceite. pagamento e protesto
Da Comissão de Realções Exteriores e Defesa ficam sujeitos às leis do lugar em que os referidos atos sejam realiNacional sobre Projeto de Decreto I.:egislativo D 0 30, zados;
de 19!13 (n•·218-B de !992, na Câmara dos Deputa. 7) a lei do &tado em que a 1etr.l de câmbio deva ser paga
, dos) que. • Apr.ova o. tcdo da ConVenção lntcmacio:. dete:p:n:ina as medidas que devem ser tcmadas em caso de roubo.
~~ai sobre Conflitos das Leis em Matéria de Letras· de
furto, falsificação. exttavio. destruição ou inutilização material do
Câmbio, Notas Promissorias c Fatu~ p:~acluídas na documento;
.
Cidade do Panamá,. em 30 de janeiro de 1975, duran&) os tribunais do lugar oode a obrigação deva ser cumprida
te a I Confer:<ucia E!p<cia!i:rxla IntenunCI'Í<:lmll de ou o do lugar 4o domicíli~ do demandado têm competência conDireito Internacíonal Privado. •
corrente paza. collhccer das controvérsias que fOrem suscitadas em
Relator: Senador Bernardo Cabl'lll
de<:c:m&lcia da negociação de uma letra de câmbio~
9).oque foi dito precedentCmente também se aplica às notas
Nos tetmos do art. 49. inciso i da CoostítÚ\Çio. a Comissão
de Relações Exteri<re:i e Defesa Nacional do Senado Foderal é promissórias e às fawras. sendo que relativamente a estas últimas
chamada a opinar sobre o Projeto de Oecmto LCgjS.lativo D.0 30, de apenas entre os Estados em cujas legislações tenham o caráter de
1993 (n" 2!8-B de !992 na Câmua dos Depuiados); que aprova documentos negociáveis;
o texto da Convenção Iotemnericana sobre cónflito de Leis em
10) cutros artigos da convenção cootêm cláusulas normalmatéria de letras de Câm~ Notas Promissórias e Famras, con- mente encootráveis·em todas as convenções interamericanas e não
cluídas na Cidade do Panamá em 30 de janeiro dC 1975, dul3Dle a mem;em mai.or análise.
I Confe!-êDcia EspeciaJizadã. Interamericana de..Direito internaSomos pois forçados a constatar qui o texto multilateral.
cional Privado.
··
- om sob nossã ~. e já em vigor em muitos Estados americanos
A Mensagem n• 007. dó !992, pela qual o então 'Presiden- conflita em alguns pontos com outro texto internacional vigente no
te da República encaminhou ao Congresso NaciOOal o documento BrasiL
em epígrafe. faz-se acompanhar de Exposição de Motivos do MiReferimo-nos à Coovenção sobre letras de câmbio e notas·
nistcro das Relações Extericres onde a posição favorável do Ita.- promíssórias, ofetecida à assinatura ·dos Estados em 1930. em Genwar.y se apóia em texto extraído da obra do saudoso Professor nebra. pela Liga das Nações.
Haroldo Valadão (Direito Internacional Privado. voL.m:, Rio de
Nosso PaíS adota o referido texto em virtude do Decreto n°
Janeiro. Freitas Bastos. 1978, p.32-33).
57.663. de 24 de janeiro de !966.
É que aquele iDsigDe mestre exercera durante muitos anos,
Ora. o art .2° <h texto de Genebra, que nos vincula. estabeatividade brilhante junto ao Comitê de Iurisconsukos Americanos, lece que ''a capacidade de uma pessoa para se obrigar por Letta de
ela O.E .A, com sede no Rio de Janeiro.
Câmbio ou Nota Promissória é regulada pela respectiva lei. J1aciÕ..
Foi ele, em muitos c:::asos o autor de anteprojetos conven- nal •. E só isto basta para nos demonstrar a diversidade de pontos
ções internacionais elaborados sob a égíde da Organização dos Esde partida entre o texto de Genebra e do Panamá.
·
tados Americanos. airavés de sucessivas CIDIPs. (Conferências
O fato de o Brasil ser o único pús americano a ter aderido à
Especializadas lntetamericanas de Direito Internacional PrivadO).
Convenção de Genebra não impede que ela nos vincule, não nos
Sabe~se que as mencionadas CIDIPs têm sido o meiq utiliparecendo de bom alvitre adotar texto posterior discrepante do ansistência possível para prover a UIT e sua Representação de adequadas 'instala~;ôes parit escril6rio, água. eletricidade e serviçcs de
telecomunicações necessários ao funcionamento da Representação.
A tandidan:lra do Brasil como sede do centto regicnal da
UIT tem o mérito de colocar o País em uma sib.laÇão de destaque
na América Latina. Com base DO teconhecimeDto
ser possuidor
da melhor infta-estrutur.i de fo[maç.io e de treinamento em lelecomuni~ .. na. zegião da América Latina e Caribe.
· 'u- Voto do Relator
~
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terior. aDleS que o denunciemos.
Pensamos que a integração do Brasil no coatexto do Mercosui demandará. sem dúvida. um direito unif1C3.do em mat&ia de ti·
tulos de ~ e não devemos tardar a provideucii~los. talvez até
mesmo no tocante ao dileíto material
Em nossa opinião. a matéria boje. eslá a teel.a:mar DODD.IlS ,
mais satisfatórias e eflCllzes que Dão parcccm (»tentar nem o documento da Liga das Nações.. nem o da OEA, ambos bastante auligos.
No momento. julgamos conve~te recusar âplovaçiO 1·
Convenção Intc:ramericana de medo que, a pmtexto de teDtlr !aOlver conflitos de leis. nio venhamos a aiar um verdadeiro e claro
conflito de-convenções no espaço.
--Diante do exposto, e tendo em vista anteriores eompromissos internacionais assumidos pelo nosso Pais, opinamos pela rejei~
ção ao Projeto de Docreto Legislativo rf' 30. de 1993.
Sala das Comissões, 21 de março de 1995. - Aatoalo C...

los Magalhães, P<esidenle- Bernardo Cabra~ Relator- Beucdlta da Silva- Romeu Tuma- Lúdio Coelho- Fl&Tiano MeloJosé Agripino Mala- Mar!uoe Pluto- Pedro Simon- Gcnldo
Melo- Leomar QulntaoDha - Scbasllio Rocha -Hugo N leão - Joel de Holanda..
.PARECER N" 81, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo D0
51193 (n• 239, de 1993, aa Câmara dos il<putados),
que "Aprova o ledo da CoaYCDção IDteramerieaoa
sobre Normas de Direito IPtenaaciooal Privado, c:àebl"&da em Montevidéu, cm 8 de maio de 1979J ua fi
Conrerência Espec::iaUzada lakrameriaiiDa sobre DiRito Intcníacional Privado (CIDIP·D, com base em
projeto elaborado pela Comissão JuricHoa lntcnuneriama.•.
Relator: Senador Beroanlo Cabral
Em confoanidade com o art. 49. I. da Constituição Foderal.
esta Casa do Congresso Naciooal é chamada a opinar sobre o texto
da Convenção lntera.mericana sobre Normas de D~ito Intemacional Privado, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. na
U Conferênciã Especiali7Jida lntemnorieana sobre Direito lnlmlacional Privado (CIDIP-ll ).. com base em projeto elaboado pela
Comissão Jurídica Jnteramericana.
Trata-se de um dos muitos textos convencionais inten.mericanos que a OEA. através das CIDIP. tem ofm:cido à assinatura
dos seus Estados-Membros. Parece-nos lamentável que o Brasil teoha. na maioria dos
casos. estacionado no alO da assinatura. desse$ textos. enquanto vários Estados da OEA já lhes tenham promovido a mlif'wação.
No caso presente. estamos diante de uma convençio meramente ·~eórica". que bouve por bem normatizar celtaS questões de
ordem doutrinária. as quais. -atr.ivCs dos anos. têm sido objeto de
controVérsia nos tribunais e no dia-a-dia dos juizes inwmbidos de
resolver as questões litigiosas intemaciooais. iuuitas vezes vinalladas a mais de um ordenamento jnídico.
Os promotores desta Convenção Interamericana sobre NOl"mas de Direito Internacional Privado orgulham-se de ter elaborado
o primeiro texto multilateral a ~speito do tema. oo mundo.
Explicam que nenhum outro organismo inr.emacional especializado tratou assunto semelhante. preocupando-se apenas com
as questões de ordem prática do Direito Intemaciooal Privado.
Se assim é, vejamos. Umã a uma. as várias abordagens teóricas do texto em epígrafe. que se compõe de 17 (dezeSSere) artigos.
8 (oito) dos quais representando cláusulas encontráveis ~todas
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as coovenções lnt=mericanas da OEA e hi muito coabecicla~
desta Casa.
O art. 1° detemlina a ucrma aplic1vel aos casos :interjurisdicionaiS, teferindo-se tambán a C<lllVCDÇiles tütuns e ·pemlillnclo
aos Estadot- Partes a aplicaçio do seu diteito intcmacional pri1'&·

do,l falta de """"" inteJmcional.
. .
O ""- 2" obliga ju!zes e autoridades dos Estados-Pmte$ a
aplic:u o diteilo estrangeiro tal como fariam os ju!zes locais do f.s..
tado de oude prov&n o referido cliteito.
· · Pelo ""- 3• uma autoriclade do Esfado.Parte pode nio aplicar direito estrangeiro. se es1c coatim instituições e procedimeniOS
deseoohecidoo do pois ODde &ttJL
O art. 4° detmnin• que, mesmo quando se aplique direilo
estnmgeiro. sedo admitidos os 10CUD00 previstoo pela la: fori.
A ressalva da ordem ;úblicaC<llllta do""- 5", que pem!ite a
nio aplic:açio de uma lei deelarada aplicivol po< uma coovonçlo
de direito intcmacional privado. se for coasiderada manifestamen·
te eontriria aos priocipio< de OPiem ;ú blica do foro.
O ""- 60 proihe a aplic:açio de cliteito estrangeiro em cuo
de fmude pelo interessodo na sua aplic:açio.
,.
As situaçõe> juridicas validameme comtitu!das num Estado,
ffi:'m"in• O ll't. 7'. sedo mcoabecidas DOS outros. desde que nlo
sejam cootririas 1 ordem ;úblicL

o ""- go rer...-seu questões [riviu •

J'l"iudiciais que sur-

jam cm deooaeDcia de uma questão prineipal e diz que elas podem

ser resolvidu. eventualmente. de acordo cem a lcx fori.
Enfma. o art. ~ conc:lama os juizes dos EstadoS Pules a
aplicaiem as Várias leis estrangeims. evc:ntualme:a.te incidentes some um lilfgio. de maneira harmônica. e coaforme aos fms por elas
colimados. reali2lllldo a eqüidade do caso""""'"""
V~-se. do exposto, que a _ . . , COD~ of.....m dltetrizes aos magislmdc< quando tiverem, dimue dos olhos, a illp-,
ta ~fa de solucicm.r litígios a:DODD&iJ. ou Uurju:risd.icio,
oode lhes é imperativa a apli<:açio de direitDS alieiii geD&S. Pelo
fato de serem [e6ricu w doutriniriu. tais diieuizes nio deixam
de ter I!.!Da importlocia pritica. vez que pretendem desfazer o ra...
IDOSO "carllito J>Sicol6gico" que SU1[!0 DOS jul... quando t&lt a VU
com questões iDtrincadas de carllito das leis,no espoço.
Julgamos. portanto. que o texto iDunmericaoo. on: sob
nossa aoálise, m=ce aprovação de tiOSI& pute: ,.. mérito é il)O-.
gá.vel e suas di.sposiçaes Dão a1eDLim coa.tra o nosso otdenamenro
jmfdieo, além de . _ etiUitl<I2das de modo c:oostituciOaal. juridico e em boa t6c:nica legislativa.
. ...
Sala das Comissões, 21 de março de !995.- Aatôall> C...
los Maplhies, P<esidellle- Bernardo Cabral, Relator- Beucdlta da Silva- Romm Tuma - Lúcio Coelloo - FJ..iaao Melo José Agrlploo Mala- Mar!uce Pinto -Pedro Simon- Ga:aldo
Melo - Leomar Qulntaniha - Scbasllio Rocha - Hugo N - .
leio- Joel de Holanda.
PARECERN"IIZ, DE 1995
Da Comlssiio de Relações Eldcriora e. -

Naàonal, IObre o Projeto de Decreto Lcglslati1'0 a•
61,_ de 1993 (o• 185, de 1992, na origem) que • Aproq,
o texto do Con..êDio de lntegrloçio Clnematogrillca
lbero·Americana, assinado em cm-ac:as, em 11 de no-vembro de 1989, pelo Brasil e pelu Repo!blk:as DC/"
minlcana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nlo.
carigaa, PlliUIIDá, Venezuela, Peru, Bolvla, Rdno de
Espaaha e Estados Unidos do M&íc:o. •
Relator: Seuador Bcmardo Cabral
De c:oofomlidade com o an. 49, inciso L da Coostiluiçio
Federal, o Senhor P<esidente da Re;úblic:a submeteu i aprociaçio
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do Congresso Nacional o texto do Convênio de Integração Ci:oe-

maEográfica Ibero-Americana. assinado em caracas, em 11 de novembro sdo 1989, pelo Brasil o pelas Repúblicas Dominicana,~
gontina, Colômbia, Cuba, Eqwdor, N"!Cirágua, Panamá. Vonczu.,._
la, Peru, Bofivía, Reino da Espanha o Estadas Unidos do México.
A Mensagem Ptosidencíal se faz acompanhar de Exposição
de Motivos do Ministro -de Estado das ~ Extcri.Ol'eS. onde
alusão ê feita a dois instrumemos. a sabCr: l) O Acordo LatinoAmericano do Copuduçio Cincmatogrtfica e 2) O acotdo para
Criação de um Mercado Comum Cinematogrif:u:o Latioo-Ameri·
cano.
Limitando nossa análise ao texto que foi. objeto da Meosagem Ptosidoncial n• 62, de 1992. isto é, o Convênio de lntogmção

54, de 1994 (n° 215-CJ9l, na Casa de Origem), que
"Aprova o texto do Acordo no Campo da Cooperação Cultural, cdebrado entre o Govcmo da Ropúblia
Federativa do Brasil e o Govemo da Rep6b6ca da
Hu~ em 19..J...92, em Brasa""ia".
Relatora: Senadora Beocdita da Silva

I-Rdat6rio
Nos !elmos da Constituição Federal, art. 49, I, o das disposições mgimelltais pertinentes 1 pn::senre matéria. encaminha-se a
esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na.cionaJ o Projeto
de Decreto Legislativo D.0 54194. que 10Aprova o texro do Acordo
no Campo da Coopomção Culnnal, celoboldo onno o Govemo da

Cinematogr.ifica Ibero-Americana.. esc:lm:cemos que seu objeto República Fedemtiva do Brasil e o Govcemo da República da
principal é de contribuir par.11. o desenvolvimento da cincmatogm- Hungria. em 19-3-92, em Brasília".
fia dentro do espaço audiovisual dps países ibero-americanos e
Acompanha o texto original do ACOido_ ora êXami.nado Expara a integração dos referidos países. mediante uma pAlticipaç:io posiçio de Motivos do Exm0 Sr. Ministro das Relações Exteriores,
equilativ& na atividade cinematogr.iftca rcgioDal
na qual são 8Il'Oladas as razões que levaram à sua negociaçào e írrPropõe esforços conjuutos pora. apoÍU' ínicidivas cinematogm- ma. Desta maoifestação. cabe destacar o seguinte: ''O Acordo visa
fiCaS; aperfeiçoar o desenvolvimento cuitumi dos povos de ~ a reger a:o atividadcs de carácter rultural. esportivo e educacional
hamJ.ooizar políticas audiovisuais; _m;olver ,pOOicmas de produçio.
levadas a efeito pelas instituições govemamentais e não-governadistribuição e exibição de cincmaJografza; promover C? produto ciDc- _ ment.ais de uma. das Partes Contratantes no tetrit6rio da outra.
matográfico dos países signatárias e amplíar Ó seu mercado em qual- Com esse objetivo, coorempla promover a cooperação bilateml
quer de suas foanas..de difu.sio. mediante a adoçio, em cada um dos mediante modalidades como o intercâmbio de escritores. artistas,
países da região, de normas que conlribuam par.L a oomtiluiçio de um gmpm artísticos e professc:fts;_ a tradução e a pxblicação de obxas.
mercado comum cinematográfiCO latinc>amerlamo.
_
__ leteiárias dos dois países; a troca de visitas de pesquisadores, com
Visando tais objetivos, exorta os Estados-Partes a favom::e- vistas 1 pmsenraçio de lugares e objetos bist6ricos; a colaboração
rem uma mais livxe circulação de pessoas e bens em seus teuitó- na úea do cinema; o incentivo à coopemção no domínio da educarios e incentiva-os à assinatura. de acordos de coopcraç.ão e co-pro- çiu. e a orgacização de maDifestações adturais e esportivas".
dução e à formação de um fundo fma.ncoiro mul~ de desen·
n _V to d 0 R lato
volvimento da atividaQe cinematográfica.
o
e
r
Esiabelece que s3o tres os Ólgãos pam a realização deste ideal:.
Verifica-se ser o ato iotemacional aqui considerado claro
1) Coofet€ncia de Autcm.des Cinomarq;rálicas de lberoa.· O>e1!'Plar de"~". o que na IOOria gora! de Direito dos
mericanas (CACI); 2) a Secretaria Executiva da Cinematografl& "rratados é conceituado como sendo o ato de disposição de vontalbero-Americana (SECI) e 3) as ComissõeS, que funcionalio em de entre Estados soberanos que, no entanto, Dão geram obrigações
cadapaíscomo6rgãoSauxiliaies. ~-e Objetivameme vinculantes aos seus signatários. pois
O SecTetário &eaitivo teiá, no tenitório de cada Estado- indica tão-~te. e em linhas gerais, objetivos comuns a serem

Parto. a cap;.,idade púdica o os privilégios Wüspens1vois ao bom . alingiclos pelas alias partes conlr.l!aDI<S.
desempenho de mas funções.
Conclui-se, por denadeiro, verificados os aspectos da Expo0 Conv~o ~- pxejudicará quaisquer acordos ou compro- siçiio de Motivos. ut supra, sexem inequívocas a oportunidade e
missos bilaretais assumídos no campo da ~ção ou ~produ- conveniência pala o Bms:il em aderir ao presente Acordo no Camção cinomal<igtáfica onfre Eslado.. mombros:o.\Vidas o c:ontrovér· po da Coopomção Cultural pelo que somos pela aprovação do
sias oriundas da inlerprotaçio de> Con~..,...,.=<>JvidasjlOla Çon- Proji:to de Decreto Legislativo que aqui so examim. nos toimos da
ferência.. que se xeunir.(õrCiinariamemc, ao menos uma vez p:r ano. propa;ta original.
_
_
A cidade do C=cas SCiá a sede da Seadaria Exoculiva (SEC!).
..
Sala da Comissão. 23 de
do !995. - Anlolúo Carlos
Fizemos estã eniiriieiiÇio sintética .dos prop6sitaç do Coi:J.- Magalhães Presidenle - Benedita da SDva Relatora. - Romeu
vênío nõ df:sCjo de-âeritonStr.tr ~- ~~~ cootém principies c imen· Tuma- Lúdio Coelho- Flaviano Melo- José Agripino Maia ções_ de fácil iri:aplantação, ao _!DesJ:DO lempl que pode contribuir Marfucr: Pinto- Pedro Simon- Geraldo Melo- Leomar Quin·
positivamente para o desenvolvÍmenl:o rultural dos p6vos ibero- taDDha- Sebastião Rocha- Hugo Napoleão - Joel de Holanda
americanos. trabalhando para a nossa integração collmal. etapa -Bernardo CabraL
prévia e necessária para. grande inte~ sonh~ __IK!_Bolivar.
PARECER NO 84, DE 1995
Nossa posição é. patãnto. favorável à aprovaçio do projetcr
Da Com.issão de ~elações Exteriores e Defesa
de Decmc-Legislativo n°61. de 1993.
Nadooal, sobre o Projeto de Decreto I..egGla.tivo D 0
Sala das Comissões. em 21 de março de 1995
56, de 1994 (o 6 285 C, de 1993, na Câmara dos DepuAntonio Carlos Magalhães, Presidenle - Bernardo Ca·
tados), que "Apro'Va o texto da Convenção sobre o
bral,. Relator- Benedita da SDva - Romeu Tuma- Lúdio Coc.

""*'

a

lho - Flaviano ·Melo- José Agripiuo Maia Marluce Pinto- Pe.
dro Simon - Geraldo Melo - Lcomar Quintanilba- Sebastião

Napoleão- Joel de Holanda.

PARECER N°83,DE 1995

Da Comissão de Ralações ExteriOres e Def'esa
Nacional sobr-e o Projeto de Decreto Legis.bt:tivo n"

Estatuto dos Apátridas, condoída em Nova York, em
Z8desetembrodol954."

Relator: Senador Pedro Simon

Designado Re!a.ta da matéria, recebi. junt:u:Dente cOm a
honrosa incumbência. minuta de Parecei da lavra do ex-senador
Jarbas Passarinho sobre a mesma. Analisando a proposição do
ilustte Relator que me precedeu. a acur.ícia de sua análise e a perti~
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nência de suas conclusões. fato meu o seu Pruecer, pelo que o
transcrevo. a seguir:
''Em conformidde com o disposto no art. 49, inciSo I. da
Constiruiçâo Federal. o Senhor Presidente da Rep6blica submete à
aprovação do Congresso Nacional, mediante a Mensagem D0
171193, ~vidamente acompanhada de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro das Relações Exteriores, o texto da Convenção
sobre o Establto dos Apátridas. concluído em Nova York. em 28
de setembro de 1954.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, hoje não se
percebem claramente os motivos que fizeram ratrdar a aprovação

pelo Brasil

da

presente convenção que, desde 1954. conrou com

um parecer· francamente favorável do então Consultor .Juridico do
Itamaraty. o insigne jurista e Embaixador. Hidelbr.mdo Accioly:
Àquela época, salientara o grande intemac:ionalistã a corre~
lação que existia entre a questão dos Çátridas. tratado na conven.
ção. ora sob nossa análise, e a dos refugiados. também objeto de
uma convenç3o da ONU. a que o Brasil já se assõC1aril:- desde
1951. pela assinablra,e. desde 1960.. pela r.ttificação.
A COnvenção sobre o Estaruto dos apát:ridas mpresenta oresultado de uma Confetincia de Plenipotenciários çoriVocada. pela
Resolução n° 526-A (XV1I) do Conselho Econõmicó e Social das
Nações Unidas e se i.nspiia no principio de que os seres humanos
devem gozar dos direitos e h"betdades fundamentais. sem qualquer
tipo de discriminação. e cólltém dispositivos capazes de of~
ao apátrida um estatuto justo e completo. tendo em vista que se 11>rere. com riqueza de detalhes. 1 sua defmiçio. à sua condiçio jmídica e h medidas administtativas de que pode ser objeto.
Definindo o apátrida como a pessoa que não é coosider.lda
seu naciooal por nenhum Estado. confonne sua legislação, o texto
da ONU diz não ser aplicável a certas siruações. tais como~
1) às pessoas qÚe recebam proteção oo aSsistência de um
6xgãoou agência das Nações Uoicl.a$:
2) às pessoas. às quais as autoridades competeti.es do país
no qual haja frxado sua residência reconheçam os (ijreitos e obrigações inerentes à posse de nacionalidade de um P.ÚS;
3) aos que cometeram delitos contra a paz. CODlm a humanidade. delitos de guerra ou delitos graves de ordem não poHtica
fora do país de sua residência; ou
4) que...,jam culpadas de aios cxmttários aos propósitos e
princípios das Nações !Jnidas.
Sem possibilidade de discriminação por DiotiVO de mça., mIigião ou Origem,. o$ Estados Contratantes aplica:riio a convenção
aos apátridas, que terão de se submeter, no Estado de residência.
às leis. regulamentos e outras medidas de manutenção da ordem
pública.
•
Todo Estado Cootta!aDtt deverá oooc:eder aos apáttidas o
regime que concede aos estrangeiros, em gemi. nos casos em que
o texto convencional analisado não contiver disposições mais favoráveis.
É de se enfatizar, também que, após um prazo de residência
ele três anos. todos os apátridas se beneficiarão. no tenit6IíO dos
Estados; Contratantes. da dispensa de teciprocidade legislativL
Considetamos que é de i.m~sse. para a hlcida aprovação
da Convenção pelos Senhores Senadotcs. um ~sumo das principais soluções dadas por ela à condição jnidica do apátrida:
1) O estabJIO pessoal de todo apátrida ser.\ "'gido pela lei do
país do seu domicílio ou. na faha de domicílio. pela lei do país de
sua residência.
2) Seus direitos adquiridos sob a l:gide de outms legislações
serão respeiiados, sobretudo em matéria de casamento.
3) O apátrida t~:rá um tratamento tão favorável quanto pos~
síveL e. em todo caso, não menos favorável que aquele cõocedido,
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nas mesmas cí:rcunstâncias. aos estrangeiros em geral. no que diz
~s;peito:

a) à aquisição -da propriedade móvel e imóvel e aos direitos
b) à matl:ria de associação sem fim político ou lucrativo e a
sÚldicatos profisSioriais;
c) ao exercício de atividade profissional assalariada ou não
.asSaia.riaâa. na agricultura. na indiistria, no artesanato e no oomér~
cio. ~to quanto no estabelecimento de fumas cometciais ou in~
dustriais;
d) ao exeroicio de profiSSãO hõer.d quando ponadotes de di·
plomas reconhecidos pelas autoridades competentes; e
e) ã matéria de habitação.
4) O apátrida terá tratamemo idêntico aos nacionais do Es~
tado de sua residência quando se tratar de:
a) propriedade industrial. literária, artística e científica;
b) matl:ria de acesso a tribunais. sem caução às custas e
com possibilidade de assistência judiciária;.
c) caso de eventual racion.ameD1o de produtos~
d) ensino primário:
e) matéria de assistência e de socorros públicos e
f) vários ponr.os da legislação do trabalho e previdência social, tais como: remuneração, duração do trabalho. férias reDJUne~
radas, horas suplementares. acidentes do trabalho. moléstias proflssioDais. malemidade. etc;
5) O Estado de residência. que f = parte da Convenção.
baixani medidas de assistência administrativa em função dos apá~
tridas. que teiào o direito de nele escolher local de residência c de
circular livremente. como qualquer estmngeiro, sujeitos às JeStri~
ções instituídas nos regulamentos aplicáveis.
6) O Estado de residência concederá documentos de idenli·
dade sCguildo modelos oferecidos em anexo à Convenção, aos
apátricos que oão possuam documento de viagem válido.
•· 7) Aos encargos f1SC3.i.s. os apátrico:o; seiio submetidos; em
igualdade de condições com oo nacionais do Estado Contratante
que deverá também pemútir~lhes.. confOimC suas leis e -regulamentos. a tiimsrmncia paia. outros países. que os- acolham. dos bens
qui:: poSst.-aiif
seu tCirifóriõ~
8) Os Estados CoolralaD.tes não_expulsarão. $enão por motivos de sejtitança e ordem pública, um apátrida regularmente admitido em seu territ6rio.
E nos casos el!;l que a expulsão for pen:nitida, ela s6 se fará
após decisão proferida em processo legal
Ainda assim. os Estado coocederão ao apá.lrlda um prazo
razoável pam obter admissão regular em wlrO país.
9) Os Estados que :mtificarem o Estawto dos apátrlcos facilitarão. na medida do possível,. sua assimilação e naturalização.
acelerando. ua segunda biJ)ótese. o proceSSo. bem como reduzindo

reais a elas relativos;

em

taxas e

despesas.

A Convenção possui clánsulas fmais rotineiras, relativaS a
assinatura. ratif:teaÇão, adesão, ~serva. entmda em vigor. d.eDÚncia. revisão. etc.
•
Dentre elas. duas DOS parecem dignas de especial meoção:
I - Os Estados comunicar3o ao Secretário-Geral das Nações Uoidas o texto das leis e dos R:gulam.eotos que pronmlgarem
para assegui31' a aplicação da Convenção:
2 --As controvérsias~ as Partes relativamente à interpretação da Convenção oo à sua aplicação. que não forem resolvidas por outros meios, serão submetidas à Corte Intemacional de
Justiça. a pedido de uma das Partes na controvérsia.
Diga-se também que a presente convençio encontra-se em
vigor. tendo em vista que tal aconteceu no nonagésimo dia seguinte à data do depósito do sexto instrumento de ratifl.Ca.Çáo ou de
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adesão às suas cláusulas.
Pelo exposto. e diante da importância da matéria que merece uma regulamentação jurídica de âmbito universal para que não
haja apátridas sujeitos à "iniqüídade de certas legislações nacionais,
somos favoráveis à adesão defmitiva do Brasil a texto de tão altos
propósir.os humanitários, que nio colide com as disposições de
nossa legislação. quer constitucional quer ordiuárias, que têm
sempre acolhido princípios rilagnânimoSe libe:ais parã 6 trntamento do alienígena.
O Projeto de Decreto Legislativo n° 056/94 ~-nos
comtitucional. juridico, de boa técnica legislativa. e, no mérito, altamente aconselhável. razio por que nos manifestamos. peJa sua
aprovação.".
Sala das Comissões. 21 de mazço de 1995.- Antonio Car·
los Magalhies. Presidente - Pedro Simon. Relator - FJaviauo

Melo - Bernardo Cabral- José Agripioo Maia - Bcucdita da
sava - Marluce Pinto - Lúdio Coelho - Geraldo Melo - Lcomar Quintanilha- Sebastião Rocha- Hugo Napoleão- Jocl de

Holanda- Romeu Tu ma.
PARECER N' 85, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Naãonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
86, del!lll4 (Projeto de Decr<to Ugisladvo o' 261, de
1993, na Câmara dos Deputados), que • Aprova o
texto do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo S...
bre Transporte Maritimo celebrado entre a República Federativ'a do Brasil e a Rep6b6ca Federal da
Alemauba, em 17 de novembro de 199%, em Brasí-lia•.

Relator. Senador Lúdio Coelho
L Rdafi>rio

Em cumprimento ao disposto no art. 49. I. d& Constituição.
o Presidente da República encaminhou ao Coogresso Naciooal.
por meio da Mensagem n° 63. deSde fev=iro de 1993, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Soln Tmnspcrto Marltimo celebrado entre a República Fedetativa do Brasil e a República Fedemi da Alemanha. em 17 de novembro de 1992, em Bmsília.
A Mensagem tramitou na Câmara dos .[)epltados. tendo
sido aprovada nas Comissões de Relações Exterio=. de Consliruição e Justiça e de Vi3.ção e Transportes. Foi aprovada suã ~
ção fmal. em Plenário. no dia 22 de novembro de 1994.
Encenada a tmmitaçilo naquela Casa. o PmjeiD de Drecrero
Legislativo 6 enviado ao Senado. por meio do Ofício PS-GSC/263~
de 30 de novembro de 1994. onde foi dislribuído a esta Comissão
para receber Parecer.
·
É o Relatório.
IL Voto do Relator
O Protocolo Adicional em apreciação encontra perfeita guarida em nosso ordenamento juridico. Representa. na vezdade. uma
adição ao Acordo sobre Transporte Maritímo entre- õ Bxasi.J e a
Alemanha, assinado em 4 de abril de 1979, data em que já se firmava, também. o Primeíro Protocolo a este Acordo.
O Acordo Marítimo ínicial constitui-se em Úlslrumento bilatetal que visa a disciplinar o txáfego comercial marltimo eD.tte os
dois países. O Primeiro Prof:ocolo Adiciooal, assinado na mesma
data. estabelece as coodições de ~iprocidade das emp~ de navegação dos dois países. as quais ficam com exclusividade paxa as
cargas governamentais.
Atualm.eote, com o novo cenário da integração européia. as
duas partes assinaram o presente Protocolo Adicional, estendendo
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os direitos da parte alemã para as companhias de navegação estabelecidas nos demais Estados-Membros da Comunidade Européia,
em decotrência da unificação datada de r o. de_janeiro de 1993.
- Nada bá-a-Õbstar, do ponto de vista dõs in~eS biasileiros, quanto à extensão das. obrigações da parte alemã. no Acordo
sobre Transportes Marltimos. aos demais países da CEE. Neste
sentido, opinamos__ ~~ aprovação do Segundo Protocolo Adicional ao referido Acordo. nos termos do Projeto de Decreto Legislativo n• 86194 oriundo da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de mazço de 1995.
Antônio Carlos Magalhães, ~dente - Lúdio Coelho,
Relator - FJaviauo Melo - Beruardo Cabral - José Agripino

Maia - Benedita da Sava - Mariuce PiDto - Pedro Simon Geraldo Melo - Leomar Quintanilha - Sebastião Rocha -

Hugo Napoleio- Joel de Holanda- Romeu Toma.
PARECER N' 86, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.,.
95, de 1994 (o.,. 41~ na Casa de origem),. que
• Aprova o testo do Acordo sobre o Exerácio de Ati·
viciades Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, CoDSUlar, Administrativo e
Técaico, celebrado entre o Governo da República F~
derativa do Brasil e o Governo da República do
Equador, em Brasília, em 22 dejunbo de 1993•.
Relator: Senador Flaviano Melo
Nos termos da Constituição Federãl. art. 49, I. e das disposições regimentais pertinentes à tiamitação da prsente matéria. enK
camínha-se a esla Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na·
cional o Projeto de Decreto Legislativo n.,. 95/94, que "Aprova o
texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas. por
de Dependeoles do Pessoal Diplomático, Consular. Admioistrati\ro e Téciiico. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador. em Brasília.
emZ2Qejunbode 1993.
Acompanha o texto original do Acendo om examinado Exposição de Mciivos do Exceleilt:íssimo Senhor Ministro das Relações ExteriOieS, na qual são arroladas as razões que levar.tm à sua
negociação e fu:ma. Desta manif~. cabe desracar o seguinte:
"O preseme A<Otdo. de i~ teor aos celebrados. em 1987
com Estados Uoidos, Canadá e Gt.i-B!elaoha; em 1991. com Ar·
gentina; e. no ano de 1994. com Chile, Colômbia e Uruguai, espelha clara tendência histórica, dec:xmente do desenvolvimento cuttunil do mmdo ocidental e da valorização do papel da mufuer na sociedade modema.
No serviço diplomático btasileiro. as novas gerações teivindicam espaço profusiooal autônomo. no exterior, para seus dependentes em gemi- cônj!ges em especial- que relutam. cada
vez mais, em abdicar de seu direito ao txabaJho para desempenhar
àpenas funções de aoorÇanhamento do funcionário transferido a
outro país."
_
Verifica-se ser o ato intemacional aqui considera-do convenient~ e oportuno aos interesses nacionais. facilitando o exercício
jus Iegatiouis entm os Estados pactuantes.
De fato, o presente tl3tado, cuida da criação de um n:gjme
·mterpài'les que perin.ita. a despeito do cüreiiõ diplomático liadicional, que o cônjuge do ageDI:e diplomático, bem como seus ftlbos
mCDC:Jms de 21 anos, ou de 25 se esrudantes de nível superior, contemplados ainda os ftlhos de qualquer idade. se portadores de· deficiências físicas ou mentais, possam uabalhar nos Estados recepto-

reS.
Prevê iriclusive a suspensão em caráter irrevogável da imu-
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nidade de jurisdição civil e adn;ünistra.tiva em telação às_ evenblais
atividades profiSsiOnais que se venham praticar, bem como a tributação e a cobrança do ômls prevideDcíário ~ntes do traba.lbo.
Conclui-se, por dctra.deiro, verificados ainda os aspectos de
Exposição de Motivos, ut supra, serem inequívocas a opa:1Unidade de conveniência para o Brasil da adesão ao presente "Acordo
sobre o Exerclcio de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomáiico:- Consular. Administrativo e
Técnico. Celebrado elltnl o Govemo da Repíblica do Brasil e o

Governo da República do Equador, em Bmsiüa, em 22 de junho
de 1993".
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo n° 95/94, nos termos da proposta originaL
Sala da Comissão, 23 de Ill3lÇO de 1995.- Antôolo Carlos
Magalhães, P=idellle- Flaviano Mdo, Relator- Bemardo Ca·
bral- José Agripino Maia- Benedito da Silva- Mariuc:e Pinto
- Lúdlo Coelho - Geraldo Mdo - Leomor Quintanilba - Sebastião Rocha- Hugo Napoleão- Joel de HollaDda- Pedro Sj..
moa.
PARECER N" fr'l, DE 1995

Da Comissão de Relações Exteriores e Dáesa
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo D0 3,
de 1995-(n" J33.B, de 1991, na Câmara dos Deputados),. que." Aprova o texto do Acordo de Cooperação
para a Redução da Proalra., Combate à Produção e
Rc.prcssão ao Tráfico Dídto de Drogas e Substâncias
Psicotrópicas, celebrado entre o Govemo da Repú~
büca Portuguesa e a RepúbUca Federativa do Brasi~
em Brasília, a 7 de maio de 1991".

Relator: Senador Romeu Tuma
Nos termos do art. 49, inciso L da ConstituiçãO Feder.tl, a
Comissão de Relações Exteriores é Defesa Nacional do Senado
Federal é chamada a opinar sobte o· Projeto de Decreto Legislativo
n"3. de 1995 (n"l33-B. de 1991.,. Câmara dos Deputados), que
aprova o tex!O do Acotdo de Coopenção para a Redução da J>ro.
cuta,

Coalbate ã Produção e Rep.essão ao Tiáfico llfci!O de Dro-

gas e Substâncias Psicotrópicas, celebrado ~ o Governo daRepública. Portuguesa e a República Federativa do Brasil. em BruíIia. a 7 de maio de 1991, quando da visita ao Brasil do PrimeiroMinistro de Portugual,- ADíbal Antollio Cav.tco Silva.
A Mensagem n•332. de 1991, pela qual o eotio Presidente
da Repíblica encamiohou ao Congresso Nacional o Acttdo comentado. faz-se acompanhar de Exposiçio de Motivos do Ministro
das Relações Exteriores. que-revela que. a exemplo de outros acordos celebrados pelo Brasil. este estabelece as diretrizes necessárias
à intensifiCação da cooperação bilatoral em matéria de =nbecida

importância no plano das ~lações internacionais.
O texto bilatetal iDspira-se cm textos multilaterais importantes. a saber: a Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961; a
Convenção sob~ Substâncias Psicotrópicas. de 1971~ a Convenção das Nações: Unidas contra o Tráfico Dícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas. de 1988; a Declaração Política e o Progrnma Global de Ação das Nações Unidas. de 1990; e a Declam·

ção Politica sobre Redução da Demanda de Drogas e AIDCa~:.a da
Cocalna. adotada pela Conferencia Minisr.rial Mundial de Lon<hes.
Na Câmara dos Deputados, o ptesente ACOido obteve pareceres favoráveis nas Comissões onde foi apreciado, em razão de
ser seu objetivo primOidial promover a cooperação mútua para reduzir a procura. combater a produção e reprimir o tráfico iHcito de
drogas e substâncias psicotrópicas. dentro das áreas de: intercâmbio e i.nfonnação; assistência técnico-ci.entífica.; treinairi:eOtõ de

Março de 1995

pessoal e intercâmbio de informações sobre a apreensão de bens
obtidos ilicitatDente por meio de drogas, bem como exames de medidas complementares para assistência recíproca neste campo.
Pelo Acordo, os Estados-Partes estabelecerão ajustes complementares sobre assunlos de natureza fmaoceira e, de acordo
cem as ~tivas legis~ tomarão medidas par.a. controlar a
produção. a importação, o armazenamento, a distribuição e a venda de pn:cursores,. produws químicos e .solventes. que possam ser
utilmldos ilici-ente na fabricação do drogas.
Para cumprir oS objetivos do Acordo. cada governo, mediante consulta ptévia. podenl designar funcionários especializa.
dos, que receberão o título de Adido e serão membros do pessoal
diplomitico da Embaixada para servir de elementos de ligação
permanentes entre as respectivas agências governamentais- espe.
cializadas em assuntos relativos às drogas.
Interlocutores no cumprimento do Acordo seria, no Brasil.
o Ministério das Relações Exr.riores!Dcportamen!O de Organismos IDlemacionais e, em Portugal, o Minístério da Justiça/Policia
Judic:iãria.
Eis, em linhas gerais, as disposições mais televantes do texto que, a nosso ver. além de conveDiente quanJ:o ao mérito, não

aJnSCDta nenhum óbice juridico-constituciooal capaz de desaconselhar ..-ua aprovação pelo nosso País. Nossa legislação rw:cente. reflexo de graves problemas que nos preocupam, tem-se mostrado
severa ao Ieprimir o comércio nocivo de drogas para tem.ar minimizar os efeitos, sobretndo relativamente a jovens e adolescentes,
do consumo de substâncias entorpecentes. Neste momento, encon-

tra-se no Coogresso Nacional a Medida Provisória n° 933/95, que
também estabelece normas de controle e fiSCalização sobre produtos e insumos químicOs que p::lSsam sei destinados à elaboração de
cocaína.
É portanto evidente que o tema do presente Acordo é nossa
preçcupação constante e que a colaboração bilatetal entre Brasil e
PortUgaL neste setor crucial, poderá ser altamente vantajosa para

ambas as partes.
Çonseqüentemente. _somos: pela aprovação do presente Projeto de ~ Legislativo, que é de ínteresse para o Brasil por
foana.lízar ~Ia.Ções luso-brasileiras em assunto de alta relevância.
Sala das Comissões, 21 de março de 1995.- Antonio Car-

los Magalhães, Presidente- Romm. Tuma, Relator- Lúdio Coelbo -Flaviano Melo..- José Agripino Maia - Bmedita da Silva
- Marluce Pinto - Pedro Simon - Geraldo Melo - Lcomar
Quintanilba -Scb~ão Rocha- Hugo Napoleão- Joel de Ho-landa.

PARECER N" 88, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nadonal, ao Projeto de Lei da Câmara n° 40, de
1995, que •Dispõe sobre a distribuição de efetivos da
Aeronáutica cm tempo de paz. • •
Relator: Senador Bernardo Cabral
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câmara n° 40. de 1995. (n° 121-A. na Casa de origem). de iniciativa
do Executivo, que ''Dispõe sobre a 'distribuição de efetivos da
Aeronáutica ém teinpo de paz."
A proposição. que não recebeu emendas no prazo regimental pretende estabelecer a competência do Presidente da República
para distribuir, anualmente. o efetivo de Oftciais., por postos. dos
diferentes Quadros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica e. a do
Ministro da Aeronáutica, na distribuição dos efetivos do pessoal
graduado, respeitados os limites estabelecidos na Lei de Fixação
da Força- Lei n° 0.837. de 29 de outubro de 1980.
A medida não contraria disJX1Silivos constitucionais e infra-
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constitucionais.
A partir do advento da Constituição de 1988. a fixação dos
efetivos das Forças Aimada.s passou a ser cõmpelê.o.cia do Conpsso Naciooal. por fcm;a do an. 2S do AIO das Disposições

=--ConstituciOnais Transitórias.
A Lei n• 7.763. de 27 de abril de 1989. prorrogou. até 30 de
abril de 1990. a aulOrizaçãO para que o Ex.erutivo distribuísse os
efetivos das Forças Armadas. a vigcnr em cada ano, no limite da
Lei da FIXação da Força. A vigência desta Lei foi prorrogada nos
anos de 1991. 1992.1993 e 1994. masnioo foi R"" 1995.
A distribuição dos efetivos fiXados pam os Mini~rios da
Marinha e do Exércítojá dispõem de normas Jegais regula.clcns, as
Leis D0 8.ü9$. de 27 de novembro de !990 e 8.07l. de 17 de julho

de

1990. respectivamente.

- - ----- - É exttemamente necessário, a exemplo das outras Forças,
que um dispositivo legai autorize o Presidente da República e o

Ministro da Aeronáutica a distribuírem os efetivos dos Oficiais e
Pxaças dessa Força. A distribuição dos efetivos é Ieferência básica
para a promoção e a ap1icaçãc) da Cota Compu'Isória-prevista no
Estatuto dos Militares.
.
A proximidade da data das promoções de Oflciais:.qen.~s.
prevista para 31 de março de 1995, aumenta a premêDCia de tempo
para aprovação de uma lei que autorize a distribuição dos efetivos
do Ministério da-Ae.roriáutica. sem o que. essas promoções estarão.
certamente. pr-ejudicadas. o que acarretará sérias 'IeJ)errussões para
essaFoiÇa.
..
Pelo exposto. opino favoravelmente à aprovação do l;"rojetQ
de Lei da Câm:ua n° 40. de 1995. ·
•
Sala da ComisSãO. 23 de março de 1995 . ..:. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente - Bernardo Cabra~ Relator - Geraldo

a) de um lado. em face dos questionamentos formulados pelas bancadas do PSDB e do Partido dos Trabalba.dores, quanto à procedência das a.a~sações;
brde outro. porQue se trar.a de caso não previsto
no Regimento. e a audiência ~liminar daquela Comissão poderá balizar os procedimentos a serem adotados
no caso. para maior segurança jurídica" (fl. 57).

S. A par disso. e tendo em coota a solicitação do líder do PT
para a designação de novo Corn:gedor. esclareceu que se trata de
cargo a ser ~chido mediante eleição, e não por decisão da
Mesa (árt. !"daReS. n•!7. de 1993).
Ainda observm que nãÕ se afigurava hipótese a ser encanúnhada ao Conselho de Etica e Decoro Parlamentar. regulado pela
Resoluçio D.0 20, de 1993, e pendente de constiblição.
· · 6. À vista do parecei. a Comissão Di:retora concordou em
que nãO lhe çabia designar novo Cotregedor. e em decisão. preliminar sobre a matéria das acusações resolveu consultar a Comissão
de Justiça "Sobre os procedimentos a serem adctados", com o conhecimento de "documentos e provas eventualmente sobrevindos
ao procies.O'" (fl. 58).
· 7. Recortes e folhas de jornais, cópias de petições e de teXtos.-incfusive da Enciclopédia Britânica do Brasil e do relai6rio de
: CPI "destinada a investigar a impunidade dos traficantes de drogas
nO país. beni como o consumo" delas. constam do processo (fis. 6,
7.8·9.11.12a51).
·

Melo- Romeu Tuma- Benedita da Sava- Guilherme Palmeira- Humberto Luceóa - Mauro Miranda- Hugo Napoleão·_
Pedro Simon - Edison Lobão.

PARECER N' 89, DE 1995

Da Comissão de Constituição; Justiça e Cidadania sobre o Processo - Diversos, n° 22, de 1.995,
o""nginário de • Oficio da Bancadl!, do PSDB, so6citando a imediata apuração das denúncias envolvendo a
pessoa do Sr. Senador Ernandes Amorim, pelos mo-

tivoS que expõe•.
Relator: SenadÕr Josaphat Marinho

L Relatório

I. A Corrussao- Diretora do Senado Feder:i.EUbtiietC-à consideração desta Comissão os 1hficios" que-lfie- fofam dirigidos pela
representação do PSDB e pelb líder do PT. ambos solicitando providências a respeito de 3.tividades ilícíiis atribui das ao Senador Er~ ·
nandes Amorim.
2. Membro da Mesa e designado para opinai.- de princípio.
sobre os oficieS~ o -senaaorTeotônío Vilela Filho. no parecer emitido. transcreve os ofícios que mencionam os fatos ârgüidos. bem
como o requerimento e dados informativos aprescilta~dos pelo Se·
nador Ernandes Amorim (fls. 52-58).
3. Preliminannente. entendeu o SenadorTeotôniõ Vilela Filho nào ter .a Coniissão Diretora "atribuições regimentais (art. 98)
relacionadas com a matéria sob e:ume". da competência. em princípio. da Comissão de Constituiçãõ. Justiça e Cidadarua.
4. "Quanto à questão de fundo". observou. de início. que as
"suspeitas" veiculadas pela in1prensa ·~erão que se respaldar em
demonstrntivos aceitáveis em ra1.ão da consistê-nCia".
Em seguida. s;1lientou que ll Senador Emandes ArriOrim. c,mfom1e suas manifcstaçt>es escrilaS. con<:tlrdou c:mn a }I?uraçfu.l
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dos fatos e até requereu a convocação de "sessão especial pública
e aberta, para que possa explicar as razões das denúncias".
Por fim. asseverou que o caso devia ser encaminhado a esta
COmissão. em f~ de "coosulta", "por dup~o m.otiv~":__ _

Apreciação

a) Competência da Comissão
8.. Cumpre indagar, prmiminannente. da competência desta
Comissão.
~egun~ o~ 101 do ~egimento. cabe-lhe:

.... ..

. "I- opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matériis que lhe forem subme-tidas por deliberação do Plenário, por despacho da Presidência. por consulta de qualquer Corriissão. ou quando
em virtude ·desses aspectos houver recurso de decisão
teiminativa.-de comissão para o Plenário;
n - ressalvadas as atribuições das demais comis·
sõcs. emitir parecer. quanto ao mérito. sobre a maiéiia
de competência da União. especialmente as seguintes:
8) perda de mandato de senador. pedido de licença de incorpornção às Forças Armadas:
V - opinar sobre assunto de narure:za juridica ou
constitucional que llie seja submetido. em consulta. pelo
Presidentee. de oficío. ou por deliberação dO Plenário.
ou por outra comissão".

Cnmo se vê. ã competência da Comissão é anipla. Sendo atê
redundante o Regimento. pelo que se apura da comparação entre o
inciso I e o V do art. 101.
Certo é que se lhe atribui. expressamente. ''opinar :r.obre assunto de natureza jlnidica ou constirucional que lhe seja submeti·
do. em conSulta. pelo ~sidente.de oficio._ou por deliberação do
Plenário. ou por ou-tra cOmissão".
9. No caso. trata-se de consulta formulada pela Comissão
Diretora do Senado. a propósito ''dos procedimentos .a serem ado--tados''-em razão dos "oficias" do PSDS e de. PT. relativos a acusa~·õcs publicadas a() Senador Emandes Amorim.
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10. O oficio do PSDB, assinalando que "em respeito à tradi~
ção da Casa, acatou as indicações dos Partidos", e aluc:findo, inditetamente, à eleição do Semdor Emandes Amorim pua a Mesa,

refere o "conhecimento" posterior de que ele
teve o seu nome apoarado como suspeito de envolvimento em atividades illcitas, inclusive llllCOtri.fico,
coofonne registro de importantes ótgãos da imprensa".
Depois de salli:D!ar a n=ssidade de "recuperação da confiança do povo brasileiro no Congresso NaciC11181", solicita

"imediata apuação dos fatos, esclarccimcn1o e
~vidências.

11. O oficio do líder do PT considera que:
a) após a eleição da Mesa e a escolha do Seoadm
Emandes Amorim para a 4• Seaetária. foi divulgado ser
ele "citado pela CPI do Narcotráfico" como incuroo nos
delitos de desacato e demais oomiDações pn:-vístas DO
Código Penal. tais cano apologia. do crime, exploraçio
de minério sem licença federal. ofensas às autoridades
estaduais e fedectis'~
b) 'tais fatos pn:judicam a imagem do Senado Federal'', em razão do que o Partido solicitou à Procuradoria Gerai da República a nm~eSsa dos processos existentes ''referenciados'') ao Supremo Tribunal Fedc:ral. para
que esse ''promova o julgamento do Seo.adot',
c) coostitui atribuição da conogedoria do Senado
Federal "promover a manutenção do decoro. da Oidem. e
da disciplina no âmbito do Senado Fedenl" (Res. 17/93,
art. 2°, 1), para o que solicita "seja designado o novo
Corregedor .de manei.ta a poder tomar as proVidências
cabíveis".
12. Conh~o da iniciativ.a- do PSDB. o Senador Emandes Amorim solicitou à presidência do Senado

"a apuração dos faros relativos a registro de imJ:Iottantes 6Igãos da imprensa btasileira. em que se levanta "suspeição.. quanto a seu euvolvimelllo em atividades ilícitas. inclusive narcotráfico...

Dimo11".
Desse modo. altm de tralar-se de questões .Jurídicas. são
coocemenles a proc:ed.uncnto de um Senador. revelando-se evidente a competéoaa da Cocmssio para opinar em tomo da matéria.

b)Obj<todo..,._lta
15. -Em suba.1.Dcu.. a coosulta pede que a Comissão se maoifeste "sobro "' proc:ed.uncntos a serem adotados'' (fl. 58)
a) Convtm obwnldo. primeiramente. que à Comissão não
cabe diu:r da p-cx::ediocu.. cu Dia. das suspeitas - para não usar o
vocábulo acusaçóel - vnculadas.. visto que nio ~ seu poder de jJ.lgar. CumJm-lbe-. apena.s vcnf.c:M se os fatos e citamstâncias argüidos justiflC&m • mstam.çio de processo parlamentar e indicar
os ''procedimentns- apbc:t . . eu.. -A Comissão de Justiça opinará. enfim. sobre • -=t~bld.ack, ou não. de processo. e o desdobra-

mento dele. E co QUf' md.Jc.a a competência especificada no art. 1O1
~" C'l ~ sr infere da consulta

do Regimento lntrme

b) CUc::tp'l"'f" &Uin&W rm seguida. que a iniciativa dos dois
partidos. emhon m&.e..~ff'1oa.:ia sob o título de ofícios, tem. clarameme. o sea tdo · dr n-pt"TWatação, pois visam ambos à apur.ação
dos f.atos oouc~• oa w.:;:-n"m..a. pua as provideucias• - PSDB.
ou as •proVlidnK- ca.t.--.•- PT. N""ao se há de entender de outra. forma. sabtdr.· ~~JmCt ~ ~ nio prevalece a designação ou denomioaçio dr t.m: d. r1.1 tnmiC' o aomeu iuris, mas a substância
do escnto. em b..a:·mc>r.w , .~ rw. fm.alidade. No caso, os dois ofícios slo cl.&rol QU.O'- • """- .t.k-a.nce: a preservação do Senado- a
~~ <U ,~_u!,.._.,._ .. ..lo> pcwo- PSDB. oo a manutenção do
doc.çm>- PT cnrn r-J...ll .:w ·l"'ftN ICICncias", ou providências cabíveis" (fls-.Z f' -';
A Meu {)U'ft n. a......u .u·nm eotendeu, pelo menos quanto
à iniCV!JYa_OO PSI 111 • .:pr 'b..l.mcu de representaçio em ata de
~niio (f1. SP:1 o:-.aa )A o bavu fcllO seu Presidente na designação de Rel.alot' P,.. T c-.-n • {ft 20) e no oficio dirigido ao Presidente do Supn-DIP 1 nbu•l ro.JII cópia acompanha este parecer.
Dr tpl.Al DO. por.rhnl o Senador Emandes Amorim.
pois. embon "~C~e ,...,u~.,.., peça inicial do PSDB de ~
sentaç:iQ acudiu •- ~- "'<' dr ··a;uração deis fatos". para "endossare subscn-won • ll"Job,;-...._... - cn 3}. E nomesmodia2de fevereiro requena "'• etlU""nt-...;•~ âr uma tessão espocial pública e aberta". -ç.n qw f'Udr'IW' ·r•rta • as razões das denúncias assacadas"
contra e Ir (f1 . S ~
c) Ne1U1 o:'O.bt;hn. boi rm verdade, representação de dois
Parti~ pua QlW w ap.m w co Senador Emandes Amorim pr.a!icoo atas que .almJ.Im " dke'ftl ~entar. Também no processo
se encoonm puNscaçl-.s DC lusrve parte de Relatório de CPL
com s:uspettas ór: e-o"~" ltnl'liiO de seu nome em atividades ilícitas.
.. abrangendo nucctnfK:tl ( fh. 10.13.-17. 22. 27 e 34).
Sem opor qUC" uu. f.atos se- rt:ferem a época anterior ao mandato. e sem basear- se- oo ofiClO 00 Direltor da Polícia Federal que
afmna não haver ··~gutro" de seu nome "com o n.arcotráfico". o
Senador Emandes AIDIIml. conforme já salientado. declarou enfaticamente "endossar e subscru:er" o pedido de apuração. que "há
de revelar a verdade" (fi. 3). Acentuou, mesmo, que requeria "as
providências cabíveis para a completa elucidação dos fa~" a
fliD de que teJlha "termo. defmítivamente. a suspeição sobre a lisura dos inkgrantes da Mesa Diretora" (fl. 3). E ainda solicitou
a. convocação de sessão especial. pública e aberta", para que "possa explicar as rnzões das denúncias" (0. 5).

•

edeclàrou
"endossar e subsaever a solicitação daquela ilustre bancada''.
Ao mesmo tempo.
que já fOi por ele pedida
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14. Em face do ex.pos.to, vê--se que os ofícioS e requerimentos mencionados. assim como os fatos a que se refe~e~D. embora
estes supostameote ocorridos antes do exercido do mandato, vinculam.-se à imagem do repn:sentante. e o Senadcr suspeitado também pede a apurzçjo reclamada por dois Partidos. e o faz, inclusive. para evitar "suspetÇio sobre a lisura dos integrantes da Mesa

a.ÍliDl.OU

que a "apuração" desses falos.

-

''anlt:riormeilte. em duas oportunidades. diailte
das CP! do Narcouáfico e da Pistolagem. há de revelar a

verdade",
referindo-se. então. a
"manipulação de agentes públicos por interesses
estranhos a seus deveres. do que resultam as levianas
acusações assaca.das".

Por último. requu
"as providências cabíveis paR a completa elucidação dos fatos. dando-se termo. defmitiv~ a sus.-

peição sobre a lisu:ra dos inlegra..ttes da Mesa Din:tora".
13. Noutro requerimento. o Senador Emandes Amorim
pede a convocação de "sessão especial. píblica e aberta.". para que
"po~o;:a explicar as razões das denúncias assacadas contri' sua
"honra. por pane de alguns órgãos da ,Imprensa".
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d) Considerando neeessárias as providências e as endossan~
do, no sentido de "co~eta elu.cidaçio dos fatos", o Senador Ernandes A.mccim. coaquaDto proceda com respomabilidade, admite. implicitairientc:
- - ----de um lado. que as suspeitas se projetam sobre o exetciciO
de seu mandalo, e o peznnbom.
-de outto, que os 'elementos de prova, por ele ofem:idos
at6 aqui. nio bastam pua o esclarecimeoiO da verdade.
c) Lcgj6mldade da Invcstigaçio
16. Diante _de lOdos esses elementos. a investigaçio "completa" se toma CSSCDCiali. pesquisa pleua da verdade e i. pnlpria
defesa do Sctllldor, cm zazic de seu s1atus atuaL É obrigado a
11Wllcr o decoro parlamentar- que pressupõe poc:cdimento <!tico
genlmentc ~do - ao passo que eQ:á sujeito a respctidas
alegações e suspeita> de ações ileitas, ~is à sua eoncliçio
de Senadc< e penutbodotas. agom, de sua atividade parlamentar.
al&1 de detc:rminantes de mi repm:uss:io e cemun. na sociedade.
Qeade ap6s a eleiçlo que ae defende, como .o demonstD carta, dalada de outubm, dirisi<fa """ Seoadore<, inelusive 'para zelar pela
iziiagcm deste Senado" (fi. 7).
·
· ; Demais, como o próprio .sen.dor quer, cxmeta c imposilivamede, a "completa elucidaçio dos fatoo", fiCa afastada, pela lógica e RCia 6tica. a alepçlo. que poderia ser Jovmtada, de se tratar
de supostos aca:t.tccimcotos autcriores e estranhos ao~Ainda que bouvesse tal argtliçlo, seria improcedente. Nos
tenno1< da Constituiçlo; os deputados e senadaea "sio inviolivcis
pea ~.. opiniões. paiaVIU e Votos (UL 53) - assim compreendidoi. os pmmmciament.os no cxercic::io do maDdafo. Na situaçio
apm::iada. nio se·tnta da liberdade de pensamento no exercício da
fuDçio legislativa. e lim de supostas a.livid&dcs ilícitas, inchlsive
nam>trifieo. que toriam sido pmticadas aDtea, mu que se tefletem
.oo exerácio do lllllldato.
Ora, as ações que coecemetti ao decoro parlamentar e à pmvido de perda do mandato devem ser, em tese, conte~
do exerácio da funçio (an.
n e § 1• da CF). Nio bá negar, ·por6m. CJIC atas e fa1c::s puados. sobletudo se :recentes, a depender
de sua natUreza o cirO!nstfncin podem projetar--se DO tempo e alcançar e pertuibar o pmcedinvmto do puiaD:Ientar- e llingira instimiçlo- c:omo o testemunba. atitude P=eue dos~ Emm-

ss.

-

Amorim ao iDsistir DI. .investigaçlo, em sua defesa e p111. obs-

tar ''suspeiçio sobre a !iSUD dos intosPDteo da Mesa Direlon.". É
que aros e fatos podem si~ DUID. dia detemúnaclo, e seus cfci·
10a se. proloagarem difereotcmmte, com reflexos dívC~$0~ sole as
pessoas neles envolvidas, o 1 feiçlo do coqtinujdacfe
O t<otto da Omllintiçiç alas, ao cuidar da perda de m.andato, aludo a ''pmcedimemou ~e for decllrado iDcomp~tfvel QCm o
decoro parlamentar, comamJi!imde wfieionto aDio pemütirque o
fmnalismo exqendo Ollnmguio a ....Iidade. E a Reaoluçio n• 20,
de 1993, do Senado, qu.. inatitui a C6diso de Ética o Doeoro Paslammrar, criando a ''dcda&çlo de· atividadoa oc:onOmicu: ou pro.
fiuioaaia", a ser apmtenlada is eomislõel, abrange as atividadea:
"atuais ou anteriores". o quo indica que estas podem ~ervir 1 caractorizlçio do proeodimooto do Seuadc<•.
Assim - pateO&.notl- bi de Íllltlqmltar-10 .: Conltlllliçlo, o
wbtotudo quanto a privil6afuo parlameularea, reasalvadu u p-

rantial de ampla defeaa o alibmlade de aniliso e e:!tica. Como.,.._

cmvou 1olo Meados Neto, "a verd&do jadd1ca esti Di cooexlo do

cccceilo do dimilo com ama fulalid.ade" (Rui Barbou. e a L6gie&
Imfdlea, 2' ed., EcL Sa!aiva, SP, 1949, p. 58), porque assim Dio se

deavinalla a liOlDia dos faJotes roeis quelho dio contoódo aeeiale
6tioo rilido.

Nesse sentido,- tam~m. no exame do delicado pttlblema da
ilmroativida.de da lei. Rui Barbosa. invocando Gmaud, emitiu
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ensÍII.ai:D.eilto que~ pemUte compaciçio com a idéia. agora sustentada, de extensão do processo a fatos antcri~. ou passados.
que se proloogam no tempo. ''OI:t- advertiu o mestie -.as leis de
· fonna. em <limito peoal. Dio ~troagc:m. senio no pressuposto de
-assegumrem ao arusado as faculdades necessárias de defesa. QUe
pode reclamar legitimamente o acusado? pergunta um .laweado
crin!in•tista contempcdneo. Que a lei lhe dê os meios de fazer :recoohecer sua inocência" (Com. à Const Brasileira. coligidos e ordena~ per Homero Pites,Liv, Acadêmica, 1932, !Vai, p. 379).
E o que asseguramos ao Senador Emandes Amorim. para
pmservat·lbe a personalidade e resguazdar a imagem do Senado.
opinando, como opinamos, pela iDstauiaçio do processo =lamado, a fw de que se apure se há violação do decoro parlamentar.
17. Nio .modiflCim essa cooclusã.o os elementos recebidos
ontem da Mesa do Senado, apresen!ados pelo Sena<!or Etnandes
Amorim. e que já iDI:egram o processo (fls. 67 a 152). Uns são reproduçio de peças COtUtaDtes do processo (fls. 47 e fls. 70, fls. 49
e 71, O.. SI e 61, O.. 64 e 70). Outros tnsladam cópias de ações
intenwias pelo requerente contra jornais: (fls. 72-112 e 115-118).
Um~ cópia de laudo médic:o atestando que sua ex-mulher é pon.adora de ''Uanstomo depmssivo recidivante" (fl. 113). Um outro.
e6pia de petiçiD dirigida ao Proc:uJJ>dor-Geml da República (fls.
115-118). em que o Senador conclui que ''não teme investigações''
(fi. 118~ H4 cópia de publicação envolvodo nomes· de te=iros (fi.
84) e de deelamçio do ex-Ministro Saulo Ramos (fl 129). Em seguida. t:rallScmVe o disaJrso que proferiu ontem no Senado (fls.
119-125). bem como cópia de relatório de Coo:iissão ID1eiminísterial (fls. 126--128). Depois, juntam-se duas sentenças: uma absolvendo te:cei.ro'(fls. 134-138) c rutra denegatória de babeas corpus (fls.I39-146~ Unia Cópia de eettidio Sobre violência em garimpo (fi. 146). 05pia de parecer de assessoria sobre senteDças em
casos de crimes contra a. ordem econômíca (fls. 147-148). Por flm•
e6pjas de tequerlmento pleúeaedo a eriaçio de Comissão ParlameDtrr pam apurar denúncias sobte contrabando de minérios (fls..
149-152).
Jodas as peças se mfemn. direta ou indiretamente. aos fatos geradores das suspeitas c deverio ser ex.m:inadas, quanto à sua
validade e cf'dcia. como as demais, em outro momento. e não no
juízo de admissibilidade, a. que se cilcunsaeve a competência des.ta Ccmissio.

lL Voto

À vista do CXJX>$t0, votamos

pela admissibilidade do processo parlamentar destinado a aputar os fatos atribuídos ao Senader Emande& A.mccim. à base das tepteseetaçôes ofetecidas pelo
Partido da Social Democ::acia llDsileilae pelo Pattido dos Ttabalha.dore$. com os daOOs de prova. ji colhidos e os que vietem a ser
obtidos, o nos tmmoo do art. SI, I, e § I • da Constituição Federal,
cc:mbinados com os a:rts. 32JI.§§ 1, e :Z0.4° e 5,, e os arts. 33 a 35
do Regimento lDtemo do Senado.
Como o preseate prommcfamento já atende, efetivamente,
ao ptevilto no § 4" , a, do a:t. 32 do Regintento Interno, é dispen:d.vel, aM por OCODOmia processual. nova audi€ncia da Comissão

nessa fue..
·
Lido e publicado o parecer da Comissão. can este voto se
far adotado, oboetvado o interstício tegintental (arL 32. § s•.), a
mat6ria poded s..- submetido ao Pletlário, pua que decida se admito ou Dia u teptesettlaç&s (UL 33), a fllD de que baja oponunidado doi procedimentos subseqaeores. com garantia de ampla der... (§§ l 0,2",e3°do UL33 earts-34e35).
.
E o voto salvo melhor }lizo.
Saladas Comissões, IS de março de 1995- Josaphat Marinbo - Relator.

Março de 1995
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-des Amorim suspeita de enVolvimento em atividades

PARECER DA COMISSÃO DE CONstrrtJIÇÃo.

ilícitas.

JUSTIÇA E CIDADANIA .
A O:lmissão de Constitnição, Justiça e Cidadania na _f~
do voto do Relator, que integra este parecer. admite a insta.1,1ração
de processo parlamentar par.1 apurar os f~OO. ~Jxl~ ao $enador
Emandes Amorim. com base nas "'presenfllções Jomw.lados peló
Partido da Social Democt3cia Brnsileira e peló Partido dos Tmbalhaciores. e nos dados de prova já colhidos ou que vierem a ser obtidos.
.. . . . . .

Sala das Comissões. !5 ~março ile 1995,- Iris Rezeude
- Presidente - Josapbat Mar!Dho, Relat«- Lúdo Alcântara Roberto Freire- ESperidião Amim - Eddon 'Lobio - Ronaldo
c. Lima -·José Fogaça - Laoro Campos - S<basdão Rocha.-

P-.-

RamesTebei-José Bianoo- ~Toma -.JefFerson
Ney S1111SSW1a - Bernardo C.briol- ~d..,Ur Andrade.., Pedro
Simoo.
Oficio da Mesa Diretora a que se refere o pare-cer da CCJ às l!s. 5.
. .....• ·
OFÍCIO N"95/95-PRESID

.

.

·JlrnsíJia.3
de'fevmm;de
1995
'
. .
·--

Ex.m0 Senbor
Ministro Octávio Galiotti
DD. Presidente do )lupn!mo TribuDal Pedetal
Bl:asílla- DF
· ·•
·
Senhor P...sideD<e.
En~o a Vossa Excelência a inclusa R!pl'eSCDJaçiq·o(erecida. pela Bancada do Partido. da. Sqcjal ~- B""iloira.
contta o Senador EmaDdes Amorim, aln,.,indo "" _..,..,..
do Estado de Rondaaia suspeita de envolvimento em. atividades
ilícitas. inclusive narcotráfico, sêgundo. a documentação .juntada
pelos ilustms Senadores que a subscrevemm.
.
Os fatos teriam oc:omdo antes da eleiçãç> dç> par~en~ Ernandes. Amorim e, portanto, fora. dei âmbito desta Casa Legislativa,
coofigumriam. ctii tese; delitos COIDilDS, cuja apuraçio é de
atribuição.da Procuradoria-Gcatl da República. submetida 1 rompetincia dCste Augusto Tn'bunal pela supervcniência da investiaura do reprcscotado DO cargo de Scoadoc da RcP.Iblica- Çomtibl~
ção. art. 102. inciso L alinca b.
. •
eumpiõ. assiiD. o dever direnic:tcr esta notitia eriminis a
Vossa ExcelEncia, ~ te:rmas do arr. 48, inciso 29. do Regimento
1ntcmo do S.ruulo Fedem!. pam as providêDcias que julgar de direito.
Com os protestos de estima e consideraçio. -~José
SarncyJ Presidente.
.- -

mas

RECOMENDAÇÃO DA CoMISSÃO DEcONSlTIÚIÇÃO •.. ·JUSTIÇA E CIDADANIA

A Comissão de Constituição.. e Justiça recomenda ao Plenário que. antes da instalaçlo da respCctiva Comissão Processante.
no julgamento do Senador E.mandes Amorim. determine à Mesa
Díretora que requeira dã Comissão de Ética e da Coaegedoria. DO
prazo determinado de 30 dias. IOalize todas as dilig&lcias penincntes com a investigação e aptmlçio dos faros que possam instruir o

processo.- José Fogaça- RobcrtD Frdre- Edison LobãoJosi B!anco- Ney Suassuna- Esperidlão Amln- Ronaldo cu.
nba Lima - Pedro Simon - Louro Campos - Ramcz Tebet Romeu Toma- Adcmir Andrade.
PARECERN" ,DE1995
Da Mesa, sobre represmtoção oferecida pela
bancada do PSDB e solicitação formulada pela Liderança do PT~ atribuindo ao Senhor Senador Emao-

.- --.

--

. ''

..

Relator: Sesiador Teotonio Vilela Filho

I- HiStlôiii:õ . :--_ · ·. · ·... ·
Pelo Oficio no 00096/95-PRESID .. de..l de fevereiro do cormtte, ora is fls.

19 do Proc. n° OOJ2.1(}'9S..Z soboeume:o &enhor

P...sidento do SeDado Fedetal- ao cumpimcnto de decisão adota·
da pela Comissão piretom. em !<Up.jãP .~da.oa véspem - onca'mmhai-oos. para as examin.a.nDos ,como Relator pro-tmtpor6,
iei>roScntação of~da pela baoc:ada do Panido da Social Deq>9cracia Bmsileira -.PSDB. e solicitação fonoulada pela Liderança
do Partido dos Trabalhadores- PT. ambaS atribuindo suspeita de

envolvimetl10 em atividadcs i~ aO. sCJthof Senador EI!Wldes
Amorim. "'!ftSODianle do Estado de Rondônia. . •.
b ~ so" exame CQD.Sta. bas~te. ~.~~4Ite:
•l Aslls.l ..Qficion•OO&!GLPSDB/1995. de 1°-2-95 ~
llzodO cm 3-2-95). dirigido ao~~ -~i~ :<l<> ~·FockrOLc
fmnadopóla bm:ada do PSDB (9 Somdcxcs). assiln.redigido: •• : .•

· :- 2;

. "A baDc:ada do P>rtidi> 1ii SOé:iai Dem<x'taéia Bm:_:_.,,_sileira. eirl R!Speíto AfradiÇ:áo·da-~ á.eaiou as ià.dica.'.:
· · Ções- doS Partidos, de ác'onlo o= a proporcionalidade
~· paza a escolha-dos· membros da Cotnis!são Di·
-ietor.a. .
'
•
.'
•
•
Coir.sumada a ~IeiÇliô dós ri,foiidOs 'mmrbrõS. 'oS
." · · · • Senadorti dõ PSDB !Qmmiún' con&c~1Jlo· de. qUI:-t./
' 'represe71Jiztite do Esiâá!' tie ~ndama: ERNANDES
· AMORIM. teve o seu nome-apdnladb'como· slispeilo de
envolvirriDtzc em artvida.dh Üícilds, incluiíVi nârcOirli,fi·
co, confoi'me tegisrro de· Unp/irrantes' ót800s da ínipren·
sa brasileira, 01lCICOS.
' _ · •
·
·
•
·
A *criperação dã ~ança do povo brasileiro no
ConJ!!:CSSO: )'lacional ~· de inflexibilidade diaule
de compottamen.tos que, ~ algum módo. po.Ssain coniprometer os deveres éticoS· dos repreSe-ntanteS dO póvo
.- ·brasileiro.· . ' •
•..•
. . . . :' .
_· SOIJciláin, pois. O.i &'nadares do PSDB. imediatt:t
..... ap~ção dos faros. n~ci!Mnto e pro~idin_c~s~":
p

· . ·(Grifou-se.);
'b) b tls. 2. Oficio n• 30195. dirigido ao Senboc P=ídonre
do Senado Fedetal e:lümado pcló Udor. do Panido dos Tmbalbado=,Sellhor Senado< EDUARDO MATARAZZO SUPLICY. assim redigido:
·

. "COOsldetando infOÍIÍ!llção divulgada ODtem após'
a eleiçio do Senadcc EriwidCs Amorim. para a quarta
secretaria da Mesa Direta:a do Senado. que o mesmo é
citado peli CPI do Narcotráfico "como incurso DOS delitos de desacato e demais cominações previstas oo Código Penal. tais como apologia do crime, exploração de
min6rio
licença federal ofensas às autoridades estaduais e federais"·
~do que tais fatos prejudicam a imagem
do Senado Fedctal, a bancada do Panido dos Trabalhadores vem Comunicar a Vossa Excelência estar solicitando à Procuradoria Geral da ~epública providências
no .Jentido de que ru processos acima referenciados sejam remetidos o mais rapidamenr.e possível ao Supremo
Tribunal Fede.-aL G<lstai!amos também de inf..,.r desde já- que a bancada do PT se manifestará fãvoca.Velmentc à licença para que o S1F promova o julgamento do
Senador Emandes Amorim.

·

sem
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-Por outro lado, conforme disposto no artigo 2° inciso I da Resolução 17/93 constitui a.lribuição da Conegedoria do Senado Fedexai "promover a manutenção do
decoro, da ordem e da disciplina no âmbito do Senado
· Fedeial''. Estando o ·cargo vago presentemente, a bancada dÓ Pa'riidO dos trabi:zlhadcres vem solicitar sej:t designado o novo Con-egalor tie maneiro a pmkr tomar
as provid~ncias cabivti.t." (Grifou-se):

c) às fls. 3. Of. n' 007/95-GSEA. de 2-2-95, cürigido ao Secher ~ide!tie ~o:senado Federal e fumado pc:lo Senhor S~
Emandes Amorim.. assim redigiQo: .
.
•conhe~ndO que a Bancada do Partido da&,.
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quarta secretaria do Senado. ,
Integrante da Mesa Diretora da Casa. é stibstitulO
eventual do primeiro secretário. Odacir Soares tpfL --RO), do mesmo estado.

Nos próximos oito~ a Justiça precisaiá da au. torizaçio'do' Senado pua dár prosseguimento ou instaurar novos processos contia ele.
Após a posse de oDtem., o SCDador se defendeu:
'Tudo não passa de uma perseguição política. É porque
eu sou umhomemhulnildc''~disse...;

f) ti; fls. 6 • cópia de expedieDte (cizcula&" aos Senadores?),
ela[ Democracia lirasikira solicita a Vossa Excelência datado de 3 l~l0..94• em que 0 então ''Senador eleitoiRO" Emana· apUração àos fotos, esclarecinuniCS e providiw::ias, des Amorim atribui à "manipulação do interesse do cartel de estarelativos· a regtr~ro de rmponames órgãos da. anprmsa· nbo'~ publicações feitas pela~ qae lhe·impatavam ligações
'bi'asikira, à~rXOs áo OF. 8/GIYSDB/199S, de / 0 -2-95, · COID·O DaiCOtiáfico, oode concluJa:
·
em q-·lU! kvanra-se su.tpe'içao quanto ao meu envOlvimaz..
· "--creio esclarecido que lais publicações desairosas devemse a fatos esclamcidos, em que o interesse dO cartel do setor mine-tO ém 'aríviáades ílíciras. incbuive 1JOTCOtráfico, Venhb à . ral.busocu fabricar documentos para instruir processos: administra--nça u..
J , Vo•·a· r:<.. ,~!êncw endos=r, e subscrever, à
J-.
pr•........
..... c.xc...
tivos e Judiciais.pelos.quais.pretcnucu
combater dimito constitu~
solidmção daqucta·üu.itre ba1JCada. .
.
.
ciooal. tentando vincular a garimpagem ao narootr.ífico, no MuaiEfetivamente. a recu1'V"rn ....ã.... da conf13DÇ8. 'dO·
r--~
cípio em· ~ na qualidade de Pmfeito, defendi o direitO. E que.
povo brasileiro' nó Congiesso Nacional .iepende da in- ressucita-sea questão para tuiDU.{tuar minha diplomação ao Senado
flexibilid:!,de diante Je comportamento que, de algum da República~ dene:g:riildo-sc asSim a -ioiagem da própria instituimodo. pÔssam comprometer os deveres éticos. dO$~- ção. pois .as denúncias são descabidas. e já resolvidas.";
. g) às fls. 7-9, cópia de petição ao Senhor DirelOr Gemi do
sentantes do povo brasileiro.
Desta fomi.a. a ,apuração dos falos que foi splici- Departamento do Polícia Federal, datada de 26-10-94, em que Errada pela üusrre bant;ada do PSDB, .e por mim, ante· wmdes Sant.os Amorim. dizendo ter sido "eleito Senador da RepúriDrmenJe.em duas. oportunidades, diante das CPJs do blica pelo Estado de Rondôoia em 3-de ciotubro-de 1994", :refereNarcotráfico e da Pistolagem, há de r6e/ar a verdatk .- _ se a diversas publicações (Jorual do !lrasil, Estado de s. Paulo,
ma1J.ipu/ação de agep~.u público~ IH'r interesses estra- Correio Braziliense, Encydopaedia Britannica etc.) e as conhos a seui devere,s. do que rendra as levianas acusa- I!leDta assim:
ções assacadas. confame já eSclamci a este Senado
'Tais publicações, ~dentem.ente, ferem' a digni(doe. 1).
A propósito, soüciro seja instada à Polic~ Fetkdáde do Requerente. seu decoro, o da Casa Legislativa a
ral para proceder ao requ.erimenro ant:JCO, que encami·
'qual foi.eleito. e desabonam a Policia. Federal. vez que
n.hei ainda em ou:ubro do ano passado, relalivo à1 de~ mferem-se a~ cuja investigação é de sua al~"·
.'
nimcias de que se trata, e ~iga;ões ~rtinentt:s
Pala concluir. in verbis:
(doe. 2}.
·

Em face do exposto, requeiro a VosJlll' Excel<ncia.
as p'Tovid~ndas cabíveis para a "cOmpleta elucidação
dos fatcs. dando-se termo. deflllitivamente, a suSpeição
sobre a lisum dos iategr.mtes da Mesa Diretom deste Senado, através da adequada divulgação das conclusões e
providências a que ~chegar." (Grifou-~-);_

d) às fls. 4. Requerim~ datado de 2-2-95. cürigido ao SeIlhar Presidente do Senado Fedeial e fiiDlado pelo Senhcx Senador
Emandes Amorim. assim redigido:
•Requeiro, nos termos regimentais. á Convocação
de uma Se.ssao Especial, pública e aberta. para que eu
possa explicar as razões das denúnCias assacadas contra a minha honra, por parte de alguns órgãos da Imprensa". (Grifou-se.):
e) às fls. S. cópia de recorte do Cotteio Bi-ãziljcnsc". de 22-95. com artigo sob título "Um réu a.~ída das verbas", iniciando e

tenni.aando assim:

--

''Réu em mais de 40 processos na Justiça de Rondônia e citado na CPI do Narcotráfico por suposto envolvimento com o tráfico de cocaína. contrabando de
minériõ. sqnega-;âo fasca1 e até assassiwito. a. senWor
Emandes Santos Amorim (PDT- RO) assumiu ontem a

"Em face do exposto, com vista a instrução das
medidas cabíveís. requer:
1. Declaração quanto ao recebimento pela Polícia
Feder.d, eiÓ 1990. de denúncia relativa a panicipação do
Requerente em rede de narcotráf~eo conforme puJ?licado
no livro do ano da Enciclopédia Britânica de 1991 (doc.
5), da qual conste o autor e teor da denúncia. havendo,
bem como providências e conclusões da Policia Federal;
2. Declaração quanto a existência de acusação
pela CPI do Narcotráfico. de contrabando de drog~ pelo
Requerente, bem como teor da .acusação e documentação probat6ria juntada pela CPL proYidências e conclusões da Polícia Federal;
3. Declaraçã_o quanEo a suspeição pela Polícia Federal de eventual participação do Requerente. ou participação. em quadrilha de narcotráfico que opere quase li·
vre!Denie em Rondônia, ou qUe Opere em Rondônia cu
qualquer outro lugar. bem como providências e conclusões;
4. Declaração da exislência de ligação do Reque·
renle com o narcotráfico citada em relatório da CPI do
Narcotnífico. bem como providências e conclusões havidas pela Policiá Federal;
S. Declaração quanto a existência de "provas evi-
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dentes de envolvimento" do Requerente com o "o.arcotráfico", que tenha sido reunida pela CPI do Narcotráfico. bem como o teor de tais provas, providências e as
COD.clusões havidas pela Polícia Federal'~

b) em seguida, cópias de diversos recortes de jornais e do
citado Livro do A1lo - Eventos de 1990. da Eueydopacdla BritanDiaa do BrasD (!Is. 15-18).

ll-Auá6sc
3. Ptelir:ainarmente.- cabe esclarecer que, a rigor~- a Comissão ~- não tem atribuições regimentais (RISF. art. 98) relacioDadas com a matéria sob exame. A compet&lcia ratione matcriac ~ eufprincipio, da Comissão de C<mstituiçio; Justiça e Cida-

do pela Resolução D0 20. de 1993, a ser coostib..lído por quinze
membros tib..l~s e igu:a.l número de suplentes. ruja eleição deve
serprovidênciad.a peb. Mesa nos meses de fevereiro e março desta
sessão legislativa (arts. 23. caput e § 40). O CoD:egedor do Senado
partieipaiá das dehbenções desse Conselho, com dimto a voz e
voto (art. 25).

m -Conclusão
8. Dian~ do n:pcs10. r em síntese, é de se coocluirque:
a) à vista do que dJ:spõe a Resolução n° 17, de 1993~ do Se-.
nado Federal. aio ba como atender i solicit.açio do emiDente Lider
do Partido dos Tnt:.lbadaes no sentido de ser designado novo

Cotregedor do Senado poro apuração das detn!ncias;
b) quanto à ~da Bancada do PSDB e aos doolPor conseguinte. o presente pra:umciameato ·é ofefecido , memos de fls. 3 ~ 4 subl.altos pelo Senbor Senador Emandes
pelo Relator, na qualidade de íntegraniC d& Mesa, mas destina-se a Amçrim. SUgcruDOl KJ& fcnwlada., prefuninarmcnte, - DOS teraprociaçio teloológiea pela CCJ. que poderá, se eut<nderpertineu- mos do an. JOL. m..."UU L do ~pnen.to Inlemo do Senado Federnl
t&. submetê-lo ao Plenhio (RISF. art.. 101. inciso V).
- coosulta i Coaw.loÂ<' dr Cocslituição. Iustiça e Cidadania. sobre
4. Quanlo i. questão de fundo. inobstaDte sua evidente os procedi.mr:r:nos a ~ adcudos. à qual devem ser Iemetidos~
compk:xidade, pode :resumir-se em que as suspeiw de envolvi- tamhém. documro...,.. C" ~u eveDiualmeme sobrevindas ao promento em atividades ilícitas. veiculadas pela imprensa. tedo que cesso.
~acil: Rtutu.k'>dl. Mu.a.em 16defevereirode 1995.
se IeSpAidar em dcmooslr.ltivos aceitáveis em I3Zio da consist&.cia. Em couseqilência. o PSDB solicitou "imediata apuração dos
fatos. esclaiecimeiitos e providências'' (fls. 1). Talvez. pela mesma OF. 008/Gl.PSI>Ei l ~~
Brasília, J• de feveteirode !99S
IUão, o Partido dos Trabalhadores. in!OltiWldo que sua baueada
SenbC'II' f"TT\...Y!Sr
será favorável à concessão de licença pua que o SuprCmo TnõuA Eiark'a.J.. .la ~·ati Jd&.· da Social I>emocr.tcia Brasileira. em
nal Federal venha a promover o julgamento do referido Senador.
respeito à tnd"•' li.l <. ua .:arou as indicações dos Part.idos. de
solicita. "seja designado o uovo Coaegedor de maneim a poder to- acordo com .a p-· ...... 'lf"r .._ 10a tld.adr partidária. pma a escolha dos
mar as providências cabíveis" (fls. 2).
membros. W <. .rn-"""" I tv'f'Cf1B
O pt6prio Seuador Emaudes Amorim. ciente da solicitação
Coosu::nao.l.- .a rW"..,.a.l dt.K referidos membros. os Senadores
do PSDB no sentido da apuração dos fatos. esclarecimentos e prodo PSDB t."w,l..rur .. -m"·unrnlt"> de que o ~tante do Esta·
vidências. a endossa e subscreve. a. título de defesa prévia, dizen.
do de Rond."ru.a t rr..&DU~M Amorun, teve o seu nome apontado
do-se vítima da "manipulação de agentes públicos por interesses
coaio SUff"l'lt•· .lo',..,.~ ·-·o::nm~o.-. rm atividades ilicitas. inclusive
esttanbos a seus deveres. do que resulta $ levianas aa.1saçôes as-oarcotrifX'C" ,,~, ..--... "".r~~'~'' dor smportaDtcs órgios da impteDSa
sacadas". solicita que se inSista perante a Polícia Federal para que
brasde!f'lL ann,""
Começa as deelarnções. poc ele requeddas em outubro de 1994. de
i\ ~fl"f'D;..ao ia , c'lftf i&DÇ& do povo bn:.sileiro no Congresseu envolt<imento ou não em atividades ilícitas, e termina per reso NaclOQ&l ~ Jf' ~.. ~~bdade diante de comportamentos
queru "a completa. elucidação dos fatos., da.d.do-se termo, defmitique. de &!p1m m..ó. p - . - -eompran.eter os deveres éticos dos
vamente. à suspeição sobre a lisura dos integrantes da Mesa Direrepresen\an_~ do.• ~~ ~...ur.n
ton desto SeOlulo" (lls.3).
Sobnum. p.- •• ~
.. •u do-PSDB. imediata aputaçio
Ademais, requer. em sepamdo. "nos termos regimentais. a
dos fatoi.e-sc~ ~" l'fT'O'd!oci.as.
convocação de uma Sessão EspeciaL pública e aberta". para que
AlrDC'1C.'IUIIWIS1t • ~ Sérgio Machado Senador
ele possa explicar as razões das demiocias assacadas CODII3 sua
Artur da T•..O. - . . - . Corloo Wi1soD- Seuador Jetrcnoa
honra. por parte de alguns Ó!gãOS da imprensa" (!Is. 4~
Peres- Snl.ao.kw
\Iria filho -Senador Bcoi VeruS) Desde logo. afigura-se- que solm: o Casei sob exame deve
Semdor G<F•Ido "klo - ~ Jo~ Iguácio - Senador Lúser, preliminan:nentc. eocaminbada consulta à CCJ, quanto antes.
dio M.arti~HC-a..
por duplo motivo:
a) de um lado, em face dos questiOillliDCIO.tos rommlados peOFÍCIO N" 30 95
Brasília. 2 de fevereiro de 199S
las l=cadas do PSDB e do Partido dos Trabalbadores. quanto ã
procedência das a.a~sações; .
Senhor ~!.kk'nr:C"
b) de outro. porque se traia de caso não previsto no RegiConsKknn.io.• ~nl·~ divulgada ontem após a eleição
mento. e a audiência p:eliminar daquela Comissão poderá balizar do Senador E:.rtU.n.k-\ A.m..'f'lm pmt a Quarta Secretaria da Mesa
os procedimentos a serem adola.dos no caso. para maior segurança Diretorn do Scn..aJ...• F-coo.kn.l. que o mesmo é cita.do pela CPI do
jurídica.
Narcotrãflco "com"! L.")n.Jno nos; delitos_ de desacato e demais co6. Com relação à solicitação da Liderança do Partido dos minações piiV1st.n ~--, C..'ld1~o Penal. tais como apologia do crime.
Trabalhadores quanto à designação do novo Corregedor. lembra- exploração de mmeno se-m hcença federal. ofensas às autoridades
mos que o ocupante deste cargo não poderia ser. simplesmente.dc- estaduais e rederais'';
signado pela Mesa. uma vez que o art. l 0 da Resolução D0 17. de
Considerando que tais fatos prejl:dicam a imagem do Sena1993, detemrlca a sua eleição. junto com ld:s Coneg~s Substi· do Federal. a Bancada do- Partido dos Trabalhadores vem comunitu tos. "na rorma pela qual o são os demais membros da Comissão car a Vossa Excelência estar sOlicitando à Procuradoria-Geia! da
Diretora".
República providências no sentido de que os processos acima rer.
7. Raciocínio análogo p_arece conlJ:a.indicar que o assunto erenciados sejam remetidos o mais rapidamente possível ao Supre·
seja entregue ao Conselho de Etica e Decoro Parlamenlar. regula- mo Tribunal FederaL Gosr.ariamos também de informar desde já

dania- CCJ.

t,....._.
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que a Bancada do PT se manifestãr.í favoravelmente à li~ para.
que o STFpromova o julgamento do Senador Ernandes Amorim.
Por outro lado, coofoxme disposto no artigo '1!', inciso L da.
Resolução n•J7/93 ccnstitui attibuição da Coaegedoria do Senado Federal "promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito do Senado Feder.~!"- Estando o cargo vago J=sentementc, a Bancada do Partido dos Trabalhadores vem solicitar
seja designado o novo COrregedor, de maneira a poder tomar as
providências cabíveis.
Respeitosamente,- Senador Eduardo Mataraz:zo Suplicy,
Líder do Pr no Senado.

Brasília. 2 de fev~iro de 1995

OF. N" 0071.95-GSEA
SeDbor Presidente.

Coobecendo que a bancada, do Partido da Social Democtacia Brasileira solicita a Vossa Excelência apuração dos falOS. esclarecimento e providêocias, telativos a registro de importantes órgãos da impreusa br.tsileir.l, anexos ao OF. OO&'GLPSDB/1995, de
1°-2-95, cm que levantasse suspeição quanto a meu envolvimento
em atividades ilícitas, inclusive nan:otráfico, venho 1 presença de
Vossa. Excelência endossar, e subscrever, a solicitação daquela
ilustre bancada.
Efetivameate, a mcuperação da confiança do povo brasileiro no Congresso N'acialal depende de inflexibilidade diade de
comportamento que. de algum modo, possam comprcmcter os deveres éticos dos ~presentantes do povo brasileiro.
Desta foona. a apuração dos fatos que foi solicitada pela
ilustm bancada do PSDB, e por mim. anteriomJ.ente em duas oportunidades. diame das CPI do Narcotráfico e da. Pistolagem. há de
revelar a verdade - manipulação de agentes p6blicos por interesses
estranhos a seus deveres, do que resulta as Ieviana.s aaJsações as-sacadas. confcxme já esclan:c.i a este Senado (doe.!).
A propósito. solicito seja instada à Polícia Federal par.t. proceder ao requerimenlO anexo. que· encamínhei ainda em outubro
do ano passado. relativo as denúncias de que se trata, e investigações pertinentes (doe. 2).
Em face do exposto. requeiro à Vossa Ex.celência as providências cabíveis para a compleia eiucida.çãó dos fatos, dando-se
tenno. def"mitivamente, a suspeição scilrc a lisura. dos integrantes
da Mesa Dir<tora deste Senado. através da adequada divulgação
das conclusões e providências a que se chegar.
Atenciosamente. -Senador EJ'IIalldcs Amorim.
REQUERIMENI'O
Excelentíssimo SenhOI'"Presideute.
Requeiro. nos tennos. regímeuraiS, a -COÕVocação de uma
Sessão Especial, pública e aberta. para que eu possa explicar as :r:azões das denúncias assacadas contia a mixlha homa. por parte de
alguns órglios da imJmnsa.
Nestes termos.
Subscrevo-me.
Brasília. 2 de fevereiro de ! 995.- Senador Emandes AmÕ.:
rim.
OF.N"OJS/95
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Senhor Senador,
Em razão de solicitação dirigida ao ~sidenle desta Casa
pela bancada do PSDB para investigação de envolvimlmto de IlJ;eU
nome com o narcotráfico, ã qual juniOU-se nolicias de~ que
me imputam a qualidade de narcot:r:aficante (doe. I). cumpre-me infonnar a Vossa Excelência que ainda em 31 de outubro próximo
passado promovi o adequado esclarecimento aos Senbores Sena-

dorc$ (doc •.2);junlando, inclusivcCcrtidionegativa da Polícia Feder.tl em meu estado.
·
·
Agoza lamentando que a atitude da bancada do PSDB, Dão
dando cddito a tal certidão, tenha empanado a posse dos integr.mtes deste Poder. com a repett:UssiO que promoveu-se na mídia
quando a <=libilidadc do Collg=so Nacioaal se impõe para a
discussio das mfOIIIlaS constitucionais que se gesta no Executivo.
para definitivo esclan::cimcnto. encaminho cópia de oficio do Diietor-Geral da Policia Fede:ra.I que esc.Iare não constar o registro de
meu oome com o narcorifico (doc.4)
Assim. tendo aberto à Mesa Dimor:a minha imunidade e
endossado o pedido de investigação pam a apuração dos fatos.,
catlo com o apoio de Va;sa Excelência para a ihistte bancada do
PSDB, autom da denúncia e rc~a-. promover à opiniio pública
que tais notícias de jomais. em que sUstenta-se a "notícia crime"
conseqUente enc;urrinbada pelo ~te do Senado ao STF que eu teria sido denunciado por narcotráfico, msponderia a inquéritos e processos - consütuem-se em calúnias conforme evidenciado p.::lo desmentido categórico da Polícia Federal, em desagr.ovo nccessmo à con-eção da mácula lançada sobn: este Senado.
Reitcio, Senhor Senador, que a bancada do PSDB deve assim proceder, com fmneu e.urgência. tendo sido responsáveL
N"ao podemos pennitirq"uC o Poder Legislativo continue exposto ll sanha caluniosa e injuriosa que interessa aos segmentos: inte~ssados em sua fragilidade. Menos ainda. que seus integraotes,
dando repem.1ssão a inverdades, deixem de COirigir com o recoDhecimento público, tanto a honra dos atingidos, como a mácula
que atinge a Casa. A autoridadc e responsabi!idadc do Senador da
Replblica não pode ser vilipendiada, sob pena de vermos este Poder reduzido à vontade dos que manipulam. a peso do ouro, a opinião pública. e a democracia convertida à ditadura do poder eco-

e

nômico.
Atenciosamente- Senador' Emaode$ Amorim.

Brnsília. 31 de outubro de 1994
Excelentíssimo SeohCJr' Senador.
Eleito S~ da República pelo povo de Rondônia. rumpre-me esclarecer p.~blica.ções havidas na imprensa que me imputam ligações com o narcotráfico.
Tais publicações atribuem fonte a ''verbete" em Livro do
Ano da Enciclopédia Britânica (doe. l), e Relatório da CP! do
Nm:otráfico (DCN, 18-1-92).
As refelências a meu nome em tais documentos: é conhecida
manipulação do in~sse de cartel de estanho - que se estende
também à Portaria lnterministerial PT 180190. contn di:reito estabelecido à garimpagemnoart. 174daCF.naJazidade Bom Fub.lro, em Ariquem.es. quando fui Prefeito. Devem-se portanto a defesa da Soberania Nacional na Amazônia com a ocupação efetiva de
seu teuitório pela P='P'llação brasileira. e o acesso aos seus m:ursos naturais às camadas em~idas desta população.
Esta manipulação foi denunciada pela Assembléia Legislativa do Es'.éldo ao Ministro da Justiça e ao Presidente da Câmara
dos Deputados.. Também pela Prefeirura do Município ao Procurador-Gera.~ da República. Sendo do conhecimento da Polícia Federal que, em razÀO. nunca me interpelou so!xe qualquer ligação com
o-narcotráfico. por coohccer serem vazias as denúncias (doe._ 2).
Quanto_ ~ pro:essos por peculato que também se noticia,
mera leDiativa de toldar minha caodídamra e diplomação. O Tribunal de Justiça reuniu-os em um só. e anulqu, a Requerimento do
MP, com o feito sendo encaminhado ao PGR, pois o delito é Cla alçada do Governo do Estado- data alterada cm Diário Oficial. (3)
Vun a Brasília conceder entrevista à imprensa para reposi·
çáo da verdade. com o auxílio o Comitê de Imprensa do Senado.
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obtendo a necessária repeiCUssão. (doe. 1)
Após. esclareceu o Jornal de Brasília o interesse do ilustre
Senador Amir Lando em vilipendiar meu nome com tais publicações. ainda que atingindo esta Casa. à qual não volta pela vontade
do povo de Rondônia. (doe. 4)
EnfuÍl. para dirimir dúvidas. solicito da Policia Foderal declarações pertinentes ao publicado na imp:rensa. (doc:. S)
Desta forma. Excelentíssimo Senhor Senador, creio esclarecido que tais publicações desairosas devem-se a fatos esclarecidos,
em que o interesse de cartel do setor minem! buscou fabricar documenlos para instruir processos administrativos e judiciais- pelos
quais pretendeu combater direito constitucional, tentando vincular
a garimpagem ao Da.ICOlráfico, no MunicíPiO em que na qualidade
de Prefeito. defeodi o direito. E que, ressucita-sc a questão para mmultuar minha diplomação ao Senado da República. denegrindose assim a imagem da própria inStillliçio, pois as denúncias são
descabidas, e já resolvidas.
Por outro lado, cn::io informada as providências que adotei
para zelar pela imagem deste Senado.
Atenciosameme, - Senador Emandes Amorim.

llustrls<imo Secha Diretor-Geml do Departamento de PoHcia Fedetal.
ERNANDES SANTOS AMORIM,

brasileiro.

filho de

Francisco Pereira Amorim e Lindaura Roc:lrigues dos Santos. nawml de Itagib</BA. nascido aos 22-1().45, pottador da cédula de
identidade 92.653-SSP/RO, é presente a Vossa Senhoria para expor e ao fmal Requerer o seguinte:

1. O Reque~ente foi eleito SeDador da República
pelo Estado de Rondõnia em 3 de outubro de 1994.
No curso da campanha eleitcxal. e após. diferen·
tes órgãos de imprensa J:Ublicaram o seguinte:
1.1- Jornal do Bn..ii, 2-9-94 (doe. 1). que <>Roo
qnmnte ''foj acusado pela CPI do NarcotráCico de oon..
trabando de drogas," (grifo nosso~
1.2- Estado de S. Paulo, 23-10-94 (doc.2), que
"'o Requemnte ''foi citado em depoimento .l CPI do Nar·
cotráfico coaio mandante do assa.sinato de ti& de seus
guarda--costas e de envolvimento com o c:omén:io de
tóD::os" (grifo nosso);
13 - Corroio Brazilia=, 25-10-94 (doe. 3),
que o Requerente "é uma ilustre personalidade com cita·
ção garantida na Enciclopédia Britânica. a mais respeitada do mundo. Amorim. ex-prefeito de Ariquemes, abrilhanta o velbete't.. Roodôo.Us" na condição de oot6rio
narcotralicante" .(grifo nosso);
1.4- Jornal do Brasil, 25-10-94 (doe. 4 )., que
o Requerente é suspeito de participar das quadrilhas de

oarcotráfico qur operam quase livremeDtc em Ron·
dõoia. As ligações do futuro senador com o narcotr;ifico
já entruam par.1 a bist6ria: sio dtadas no relatório da
CPI do Narootráfico e na famosa Eciclopédia Britânica.. Após investigações em Rondônia. a CPI reuniu
"provas evidentes do envolvimento dos seus prefeitos
municipais (Amorim. de Ariquemes, e Sebastiio Alves
Teixeira.;de Costa Marques) com o oarcotrâriOl" (grifo nosso):
_
2. Tais publicações. evidentemente. ferem a dignidade do Requez:ente. seu decoro. o da Casa Legislativa
a qual foi eleito. e desabooam a Policia Federal vez
que n:ferem-se a crime cuja investigação é de sua alçada.
3. É
conhecimento do Requerente que· a Eoci-

do

clopédia Britânica publicou no livro do ano de !991, re-feR:nte a eventos havidos em 1990 (fls. 77), que "A Polícia Fedem! recebeu demlncias da participação de 12 políticos e empteSários locais na m::Je de nan:otráfico, incluindo o Senador Pires e o prefeito de Ariquemes, Ernandes Amorim". Bem ccm.o. que atrav& do Oficio
SGMIP. o• 1.142, do l'losideme da Câmara dos Deputados ao Sr. Secretário da Polícia Fedem!, de 20 de dezembro de 1991, encaminhou-se o Parecer da Co.o:tissão
Parlamentar de Inquérito deliliDada a investigar a impunidade dos traficantes de drogas no Pais. bem como o
CieScimeniD do cODSUID.o. (Diário do Congresso NacJo..
na1, 18 de janeiro de 1992. Os. 433 e seguimes).
4.- Em face do exposto. com vista .i instrução das
medidas cabíveis. requer.
!. Docla.taçio quanto ao recebimento, pela Policia
Fedem!. em 1990, de deoúncia Ielaliva à participação do
Requerente em rede de DaiCOIIáfico, conforme publicado
DO Livro do ADD da Enciclopédia Britânica de 1991
(doe. 5), da qual conste o autor e teor da denúncia. havendo. bem como providências e conclusões da Polícia
Fedetal;
2. Declaração quanto à existência de acusação
pela CP! do Narcottáfu:o de conttabmdo de drogas pelo
Requerente, bem como teor da acusação e documentação probat6ria untada. pela CPL providências e conclusões da Polícia Fedeml;
3. Deciaiação quanto à suspeiçio pela Policia Federal de eventual parti~ do Requerente. ou participação, em quadrilha de narcottáflCO que opeie quase livremente em Rondônia. o que opere em Rondônia ou
qualquer outro lugar, bem como providências e conclusões;

4. Declarnção da existência de ligação do Reque-

rente com o oarcotr.ífico citada em relatório da CPI do
Narcolráfico, bem como providências e conclusões havidas pela Policia Federal;
· S. Deciaiação quanto à existência de "provas evidentes de envolvimento" do Requerente com o "narcotdfioo". que tenha sido reunida pela CPI do Narootráfico-, bem como o teor de tais provas, providências e as
conclusões. havidas pela Polícia Federal.

Nestes Tennos
Pede Deferimento
B=ília, 26 de oumbro de 1994. - Ernandes
Amorim.

MINISTÉRIO DA .f!.!STIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
COORDENAÇÃO CENIRAL DE POLÍCIA
OFÍCIO N" 16/EICCP

Brasilia. 6 de fevereiro de 1995

Exm0 Sr.
Senador Ernandes Santos Amorim
Senado Fedem!
N/Capital
Seohor Senador.
Em atenção à solicitação formulada por V. Exa em requerimento datado de 26 de outubro do ano próxímo transato, esclareço
que, após consultas realizadas nos arquivos dos diversos Órgãos
deste Depa:rtamento, inclusive o InstituiO Naciooal de Identificação, a Superintendência Regional do DPF no Estado de Rondônia
e na Divisão de Repressão a Entorpecentes, setor integrante da
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Coordenação Centnl de Polí~ restou evidenciado não constar
registro de V. Ex• com o wm:otráfioo.--

Alenciosamente. - Wilson Brandi Ro~ão, Dimor do

DPF.

O SR. PRESIDENTE (Teotiloio Vilela Filho)- O expecfieme lido vai A publicação.
.
Sobre a mesa. proposta de emenda constituciooal que seri.
lida pelo Sr.l 0 ~em exercício. Senador Nabor Júnior.
É lida a seguinle:

PROPOSTA DE EMENDA À CONST111JIÇÃO
N" 10, DE 1995
Altera dkpositivos que menciona da Constituição FederaL

As Mesas da Câmam dos Deputados e do Seoado Federal.
nos tetmos do § J• do art. 60 da Constituição Fed=l. promulgam
a-seguinte: Emenda ao texto CODStitucional:
·
Art. 1o O inciso X do att. 29, aimea b c c do inciso I do art.
102; a aJfnea a do inciso I do art. lOS: e a alínea a do inciso I do
art. 108, da Comtiwição Federal passam a vigorar com a segui.nle
redlção:
.
......
"Alt.29. - - - - - - - - - - - - - ·

------------·--.--:--

X- julgamento do prefeito, nos crimes de responsabilidade perante a Câmam Municipal. C DOS crimes comuns perante o TnDunal de Justiça, ressalvadas as com-

pet&u:ias referidas na alínea d do iDciso
art. SO, e das justiças eleitoral e federal;

xxxvm do

i02. ___.:_ _________,_ _ __
--··---·-··--------·-------

Art.

~

-· -··--::::;=-..;:::;:::;:

b) nos crimes comuos. o Prcsídente da República,
o Vjcc..Presidente, os membros do Congresso Nacioaa.I.
S!"JS ptóprios Minislroo • o Pn:x:u..doc-Getal da Repú·
blica. ressalvada a competência J:Oferida na alínea d do
inciso xxxvm do art. s-;
c) nos crimes COIDlll:lS os Ministtos Qe Estado. os
m..iibros dos Tribunais Superi=, os dos Tribunais de
Comas da Uoião e os chefes de missão cfiplomática de
carátcr penuanen~e. =salvada a competêDcia referida
na a:Jfuea d do inciso xxxvm do art. 50;

Ãrt.rõS.::~-----'---·- - - - ·

1-----'---------·
-·
a) nos crimes,
os desem~ dos
COIDililS

Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Feder.ü.
os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do
Dislrito Fedem!, os dos Ttibu"'"" Rei!i<lllliis Federais.
dos Tribunais Regionais Eleitor.lis e do Tmbalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de Caltas dos
Municípios e os do Ministério Pt1blico da União que oficiem perante tribunais, mssalvada a competência referida na alínea d do incis? XXXVID do arL SO;
Art.!OS. · - - - - - - - - - · - - - · - - 1-----~·a) os pizes federais da ma de sua }nisdição. in·
cluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Tmbe.lho, e
os membros do Minist6rio Público da União, nos crim.es

comuns, :reSsalvadas as competêocías da Justiça Elêitoral
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e a referida na alínead do incisoXXXVDido art.5°
Art. 2" São acrescentadas ao arL 28 um § remunerando o atnal Parágrafo ónico para § 1° e ao art. 32 um
§ 5°, com as seguintes redações:
Art. 28. - - - - · - - - - - - - - - - - · - -

§r·-··-~----·--------·---

§ 2• o Govemador de Eslado selll julgado nos
crimes de responsabilidade perante a Assembléia Legislativa, e nos crimes comuns. perm~ o TnDunal de Justiça, ressalvadas as competências da justiça eleitoral e a
referida oa alínea d do inciso xxxvm do art. 5°
Art. 32. - - - · - - · - - - - - - - - - - -

··------··-----§ s•- O Govcmador do Distrito Fedem! ser.l jul·
gado nos crimes de tcsponsabilidade perante A Câmara
Legislativa. e nos crimes ccmuns perante o Triblnal de
Justiça ~vadas as competências da justiça eleitoral e
a referida na alinea d do inciso XXXVUido art. 5°.

Jusllllc:ação
O processo e julgamento de crimes que envolvam autoridades, sejam praticados em razão do exercício do cargo oo fOia dele,
tomam modemament.e uma nova feição jurldico-política. Neste
sentido, como já decidiu o SUpmmo Tribunal Federal. os crimes
dividem-se em COEI1UilS e de responsabilidade. Os de ~ili
dade, por terem natureza essencia1mcnte-funcio~ _merecem um
tralamellto próprio. De regra. são vistos na forma política lato seD•
su. Os demais, atE por exclusão, sio tra.tados na forma di:retamente
estabelecida na lei penal. ou na legislaçio exlmvagante. O STF,
nos últimos tempos sob a ftllatoria do Mio. Paulo Brossard. deci_c;liu ~unanimidade, a propósito da matéria:

"Consti!uciooa!. Conflito de jurisdição. Tribunal
Superior Elcitoru e SUperior Tribunal de Justiça. Crime
- ElcnoiaJ.
. A expressio crime comm:1. na linguagem constitucional. é usada em conlraposição aos impropriamente
chamados crimes de responsabilidade. cuja sanção é política. e abrenge. po< conseguinte. todo e qualquer delito.
~ outrot, os crimes eleitorais.IurisJXude:ocia antiga e
harmloica·no S1F." (Conflito de Jurisdiçio n• 6!971·
S/110. de30 de outubro de 1991- Lex.JS1F 17U294)

O texto vigente da Constituição Federal :men:ceu .iu.teq.nta-

çiO na espécie. no STF e no STI, concluindo, ambas as Cortes,
pela sua extravagâDcia no que se !Jere, exempli grada ao julgamemo de Govemadores perante um tnõuna..J federal Assim se expressa o Ministro' Moreira Alves no Inquérito n° 427-8. no S'IF:
·"A Constituição de 1988. em seu art. !08. I, a. estabeleceu uma. ~gra excepciaualíssima,. porque. sem dúvida alguma, abet:rante da aulonomia do Estado--Membros de uma Federa.çio: a de que os Gov_ernadores: ~
Estado. em quaisquer crimes comuns (e, pcxtanto, não
apenas nos crimes federais) sejam plgados por um Tri·
buna! da União e não do Estado-Membro. As Constitui·
çõe.s anterioreS. que eram &wsãaaS de tcndei:em. para um
federalismo altamente restritivo da autonomia dos Esta~~Membros niio d:legaram. a adotar nonna nesse SCII1Ído." (Moreirn Alves. Mini.s!ro. in Lex.JSlF 185/348)

De outro lado, a opinião píblica nos últimos tempos fll'IDOU
o entendUnenlO de que a prática de uma conduta que tipifJ.qUe em
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crime COIWDl. mesmo com um agCiàe público na coodição de riu,
memce a mesma tcgnt. pnxc:ssu.a.l destinada ao cidadão não exerp
ceute de ~) públioo.. Também em respeito ao prinápio OOOstitucional refendo no art. 5°, c:~~put, e inciso L "todos são iguais pcr.mte a lei. sem distinção de qualquec ....,_.., O priDcipío de
isonomia implica nccessari.amedc que a noaua vioada-se à igualdade da sua gênese alé & sua aplicaçio. uio se pdmjtjndo disafmen que possa _desviar a gmcnlidadc como CDD.citio sine qwa

......

. É certo ~e dentro do lexto CODSLitucioaal, em i.ostância «ig:inária. não bá que se falar em conflito DOD:Dalivo. CltJIISÍdi:Ddl. a
sua estrutw:a sisa.~ emm.aato os teclamos jlri$pmdeDcial c
pop.Jiar provo:am
niexame dO texto pua tc$guudá-lo de seu
mais valioso liame. a legitimitfade
O que pode parca< coofli!ante é a dispoRçõo do inciso
xxxvm do art. 5° COOl as prcaogativas: de foro estabelecidas
par.l oc::upames de Cargos eletivos. memJxa;: da m•gist'E'Ibm e ministériO público.. tDioistros de Estado e seos c::cmelatos DOS Estados
e MU,oiápios. ~
da p1i!íca de crimes .,.,.,., _ .
cificameutc DOS c:ooSiderados dolosos CODtD. a vida..
Pela disposição da lei penal, são coosidenvlos crimes dolosos cootta a vida. julgáveis pelo jíri popular, os crimes. ms formas CODSUmadas ou tentadas. de homiádío, aborto, inúntjcldjo, e
induZimento. ilistigaçio e auxílio ao suiádio.
Destarte. a emcoda estabeilcce ua hist6ria bmsüei:m o páocípío univ=al da igll2klade de plgamento pon. crimes da mesma
.,.......... iDdepeDdente da situação do arusado. Além do mais, 6
1lllUllida • sOOenmia do júri popular!""" o ven:dicto.
. ·umr~-sç a expressão "crime COIDllD". evitando. aluai
'"mfnções peuais OOJWDS", dado que nos dispositivos que a maléria é trai&da. ora se us;l uma ex~ or:a outt:a.
Ressall....C que foi suprimidO a COIJI!"""nci da Jusiíça. ..,·
qualquer níveL pam plgamento de crimes de respoqaabiljdad .
poltJUC esta maléria está sendo aatada em Jli"OPO"'de emeada pro.
pria que esbbeleee oompdêoria do Legislativo paa julgllD'IIID
dos crimes coosidcradas de l'!'SJ"X'SI.hifidade. que tem como Jrimeiro su5sa:iuro Seoado< Rooaldo Omba Lima.
Saia das Sessões. 23 de I1WÇO de 1995.- N.,. s -

um

.g.n.,.

Março de 1995

"""""'a guarda da Ca!stibriçio, cabcodo-lhe:
I-processareplgar.~

a) a açio dilela de iucoastituciortdade de. lei m ato 1101'"malivo fedca.l ou estamal;

b) uas iDbções peuais OOIIliDIS, o l'=ídeure da Repdbtica,

o

v-..,.P=idcute, os memllroo do Cooa=so NaciooaJ.. ..... pro.

prioo - e o l'ltx:uado<-Gezol da República; . .
c) nas ia&açõcs peaais COIIlllDS c nos crimes de rc:spam:ahilidade. os !llinislroo de Eslado. IESS&lvodo o clispoolo DO ""- S2. L
os IIICIDbrno doo TtibwWs Superioaos. os do Ta'buual de Cailu
da União e o& chefes de missio diplomitica de c:arilerpmnaneme;
AIL lOS. Compeli: aoSuperi<rTa'buual de Justiça:
I - procasar e j>lgor. originariamtnte:
a) DDG crimes coaams. os Govetnadclu dos Estado5 e do
Oistrllo FcdeDI e, DCSteo e DOS de respousabilidad OS desemborpdoroo .los TribmWs de .Justiça doo Estados e do DUiriro Fedeml.
os memllroo doo Tribunais de Coo1as dos Estados e do Distrito FedeDL oo doo Ta'hmais Rep,oais Fcdaais, dos Tribunais Regionais Elc:àcnis: e do T:mbd:to. os membros dos Coosc:Jhos ou Tribomai> de Coolas doo Mmíápios e os do MiníSiériO Público d&
UDiio que oficiem peme tribunais;
AIL 108. Compele aos Tn"bu..US Regiouois Fedems:
1- procasareplgor. origD!ariameute:
a) oo pi:= fedel1is da áxl:a de sua prisdlçio. incluídos oo
da Justiça Mililare da Justiçado Tl3be.Jho. DOS aimes c:otWDc de
JeiP'"S"bjlidwJe e os membros do Minislério Plíblico da. Uniio•
ressalvada a ccmpe•ência da Justiça Elciton:l:
(À Cmni.uiio de ConstinUçõo, Justiça < Cidada-

nia.)

O SR. PRI!SIDENTE (Teoliluio Vilela Filho)- A propooà Constjtniçin qoe acaba de ser lida está sujéil.a is
disposições cspcctfiCU ..,.,..,antes dos arts. 354 e seguintes do Regimeo<Õ lulcmo.
ta de cmmda

A

malérla vai i. -lgaç3o.

.

Sobre ....... projeto< de lei do Semdo que ...ao lidos
.
,
PednrPiYa- Antôalo Carias Mop!birs-Bcnoardo C. pelo Sr.t• Secrelárioem-exCtcicio, SeiladorNalxr llÍni<ll:.
bral.- Jetrenoa P...,.- Reaaa Calhein>o- Jade< BarhalboSio lido& os seguintes
Edisoa Lobão -l!duanlo Suplõcy - Marma Sba- Baoafila
PROJETODELEIDOSENADO ~Sl,DE 1995
ru. si!.. - Mauro 1\linutda-Joio Roduo-Gõlbea1o lllinlldaOuotre Quiuao- Lúdio Coelho- ~io Roduo- Jooé Roo
Dispõe sobn:asoocialadcs wopallli••
ba1o An1Jda -Bcui v.... -eo.diallo Joq:e-Adelllir .bdno
Congr=o Nadam!de- Humbcrlo Lucma.- Rooaldo Cmduo
CAPÍ'JULOI
Tuma - José Alves - Lúdo Alc:âulllra - AriJido Por1o - ErO sistema c:oope<atioiSta aadoool
oandcs Amorim.
U:GISU.ÇÃO CITADA
AIL t• Estalei ctispõc- o Sistema~ Nacioml, que comp:a:adc as a><>penúv.S e seus 6<gio$ de n:poeCONSITI'UIÇÃO DA
sentaçiO.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Patiglafo Wüoo- Nas ativWdes das a><>penúvas - - - -- tes do Sistema Fmanceiro Nociooal, obsc<var-se4 umbém. a loAIL 29. O Mmicipio ..,ger.,.,-á po< lei OQ!inica. vctodo. cm gislaçao especifiCa.
dois tmnos. com o inentício mÍDÍmO de dez dias. e aprovada porCAPhuLOn
doóslerÇOS dos membros da Câmara Mtmicipol. que. - l g a i .
Da aatu.rcza c cared ~ r e da eoopcratiq:
atendidos os prircipios esa:.belccidos nesu. Corwtjtt'~· oa O:mtiruiçio do respectivo Estado e os segumes pn=iiDI:
.
An. 2' A c:ooperuiva 6 socioclade civil de pcaoos DOliiDis
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.oo juridjcas. com P""""'lidade jwfdica pópl:ia, aio sujeila a r.
X - ooopençio das associações represellb1ivas 110 planeja- Iencia, amtilllida pam a pl<Slaçio de serviços aos s6c:ioo &ÍDv6s
menlO rramicipal;
do exelác:io de uma a1 mais atividades ecooõmieu. sem objdivo
de luc:m e cem as seguinles c:aractcrlstieas obriptórias:

Seoado<.

Üllla--

Art. 102. Compete ao Supremo Tnbmal Fedem!. pn:cipua-

I- adesão voJuntária;
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ll - nUmero variável e ilimitado de s6cios, salvo impossibilidade de prestação de serviços. obedecidos os requisitos previstos
nesta lei;
UI- variabilidade do capital social dividido em quotas-partes:
IV - Iimítação II1ÍnÍiila do número de quotas-parteS por- sócio. excetuada. quanto à limitação máximi. a possibilidade estabJt.ária de subscrição por critérios de proporcioaalidade;
V- inacesSibilidade de quotaS-partes a nio-sócios;
VI- impenhO!"abilidade do capital dos sócios;
vn - administritç.ão democrática, com siDgularidade de votos. facultada às coqrenti.vas centrais, fedeza.ções_ou confederações de coope:rntivas optar pelo critério de propotcionalidade;
VIII- retomo das sobras líquidas do exercício ~ional
às operações realizadas pelos sócios, facuhado à assembléia gemi
dar-lhes oulr.lS destinações (art. 60. parágrafo 6nico);
IX - indivisibilidade da reserva legal e do fundo de assistência técnica. educacional e social;
X - indiscriminação :racial, social. religiosa. politica e_~
sexo:

XI - responsabilidade do sócio limitada ao valor do capital
por ele subscrito;
xrr- promoção da educação e integração cooperativas.
§ 1° A palavta "coopexativa" é de uso obrigatório e exclusivo da denominação das sociedades constituídas sob o ~gime estabelecido nesta lei.
§ 2° os sócios poderão estabelecer. ein estatuto ou regimento interno. outras caracteristicas, desde que não contraditem esta
Lei.

CAPÍfULO UI
Do Objeto~ Classificação das Coopctativas
Art. JO As cooperativas poderão agir em todos os ramos da
atividade econômica, sendo-lhes facultado adotar por objeto. isolada ou cumulativamente, qualquer gênero de trabalho, serviços oo
operações.
·
Art. 4° As cooperativas obedecerão à seguinte cl.a.ssificaç:ão:
I - ~guiares. as constituídas por no.mínimo 7 (sete) pes..
soas físicas. faCUltadO-aoS estatutos permitir a admissão de associações ou sociedades sem fins lucr.itivos qÜe pratiquem as meSmas atividadeidas pessoas fisicas associadas;
II - centrais otr federnções. as constituídas de 3 (tiôs) oo
mais cooperativas singulares. com os mesmos oo diferentes objetos. facultada a admissão de pessoas fisicas que não possam ser
atendidas pelas cooper.ttivas singulares associadas;
UI- confederações, as ~constib.Jídas de 3 (bis) ou mais centrais ou federações. com os mesmos ou diferentes objetos.
Parágrãfo único. As cooperativas n:feridas neste artigo poderão filiar-se mutt.lamente. desde que tenham por objeto as atividades ec_onõmica.s.
CAPÍfULO IV
Da Constituição da Sociedade Cooperativa

SEÇÃOI
Do Ato Constitutivo
Art. 5° A sociedade cooperativa se constitui por deliberação
da assembléia gernrOOS-fundada-es, constante da respe<:tiva ata ou
de escriwra pública.
Art. 6° O -ato- constiilltivo cOntem:.
I- a denominação e sede;
II - o objeto social;
UI- o nome. idade. estado civil,_ nacio~i~. profiSsão e
residência dOs SóCioSfUildadOres e-o número das quotas-panes de

subscrição individual e seu valor;
IV- a aprovaçlio dos estatutos;
V - o nome dos eleitos para os órgãos de administração e
fiscalização;
Parágrafo único - o ato constitutivo e os eslatutos. quando
não transcritos naquele. serão assinados pelos fundadores.

SEÇÃOII
Dos Estatutos
Art. 7o O estatutos de cooperativa. IeSpeitado o disposto
nesta lei. estabelecerão:
1- a den<min•ção. sede. pnn de duração. objeto social. fixação do exercício social e data do levantamento do balanço geral;
U - os d~itos. deveres e responsabilidades. requisito~ para
admissão, suspens.ão e perda da qualidade de sócios;
•
m-o capitaliiÚD..imo da cooperativa. valor unitário da quota-parte. o mícimo e o máximo de subscrição e o modo de integralizaçã.o e de retirada do capital nos casos de perda da qualidade de
sócio;
IV ~a (orma ·do rateio entre os sócios das despesas. perdas
e prejuízos; .
V - a permissão ou proibição de pagamento de juros sobre

o capital integralizado, observado o disposto no Art. 15;
VI- o retomo das sohias líquidas do exercício. respeitado o
disposto no Art.
vm::.
a estruwra de adniinístração fiscaliz.ação. criando os
respectivos órgãos, sua composição, fonna de pzeenchimento dos
cargos. duração da- gestão. competência e deveres próprios;
Vlll- a representação ativa e passiva da sociedade;
IX - as formalidades de convocação e o quorum de instalação e deliberação das assembléias gerais. sendo que. aas cooperativas singulares. ser.á ele baseado no número de sócios;
X- o modo de sua reforma;
XI- o processo de oneração oo alienação de bens imóVeis.

vn -

zo.

e

SEÇÃOIII
Das Formalidades Complementares à Constituição
Art. go Â instiniição das cooperativas será. objeto de apn:ciaçio, em 60 dias, por parte de ÓfBãO píblico. defmido por ato
administrativo. com atribuição de observar e cenificar a adequação
dos atos constitutivos da cooperativa, bem como da fusão. extinção. dissolução e outros. com os institutos legais em vigor e man~
ter atualizado o Cadastro Nacional de Cooperativas.
§ 1° A não apreciação enio emissão do respectivo certificado em 60 dias significará a automática aprovação dos atos consti~
wtivos da cooperativa;
§ 2° A apreciação dos atos constitutivos poderá merecer,
caso os mesmos não eslejam adequados às leis. em vigor. retomo
da_ documentação à origem para as devidas reformulações. bem
como âe recursos aârninistrativos ou judiciais;
§ 3o Declarada a compatibilização do ato constitutivo e dos
estab..ltos com a legislação. a cooperativa os apresentará à Junta
Comercial para arquivamento e respectiva publicidade a partir da
qual a coopel3tiva adquire personalidade j.liídica;
§ 4"' A reforma de ~tab..ltos. o desmembramento e a fusão
de cooperativas obedecerão. no que couber. J.O disposto neste artigo. opeamdo-se os efeitos desses atos somente a panir da data da
publicação dos registros de arquivamento.
--- ~Art. !P O descumprimento das. determinações contidas no
artigo anterior implicari. a responsabilidade civil, soüdá.ri.a. e "ilimitada. dos fundadores, perante terceiros. pelos atas praticados pela
c~va inegular. além de outras penalizações previstas em lei.
Parágrafo único. A responsabilidade de que trara o caput
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deste artigo. poderá ser ~lidida na _hipótese de coopetaliva. após FATES. destinado à assistência aos sócios. empregados da <."()(lpesua regulari7.ação. e resguan:lados os inlemiSes de terceiros., mtifi-- raüva c seus depcndc-Dles com:
a) o ~DX> de 5% (cinco por cento) das sobras do exercícar expressamente os atos anteriores.
-cio;
CAPÍ!1JLOV
b) resultado pos.IU'o'o dos negócios mencionadoS nos arts. 55
Dos Livros
o 56;
c) dotação orçamefltíria rLX ada pela assembléia geral.
Art. 10. A Cooperativa deverá possuir os seguintes livros:
§ 1" Os eiUIDJIOl p;xSerio criar ootros fundos ou reservas.
1- de matrícula;
inclusive de cquall.z.açkl. prevendo a sua formação. finalidade.
n - de presença dos sócios às assembléias gerais;
aplicaçio e liqu>Ciaçio.
rii- de atas das assembléias geta~
§ 2° A.malmecsr:, a administração da cooperativa apresentaIV - de ata.<;. dos órgãos de administração:
rá i. assemblé~a gn-al o piaDo de aplicação dos recursos do Fundo
V- de atas do conselho fiscal;
de Assistênca Tb::nlCL hJucaciooal CSClCial.
VI...: flUtros, de exigências prevista em lei;
§ I 0 É facultada a adoção de livros de folhas soltas oo ftcb.as
CAPITULO VID
e. observadas as normas legais pertinentes, de pnx:csso mecanoDoo Sócios
grâficos ou eletrônicos.
-§ 2° No livro ou fichas de malricula, os sócios SCiio iDscriArt. 16. E hvno Cl m~so em cooperativa, atendidos os reqto.s por ordem cronológica de admissão, dele constando:
uisitos legaa e e~~
a) o nome, idade. estado civil, nacionalidade. profissão e re§ I" As pnk-... rrl.aunmente incapazes e as legalmente assidênci~
_ sistidas ~ '""'-.: W" v a cooperativas através -de seus repreb) a data de admissão e, quando foro_ caso. da suspensloe- sentaDI.cs. k-p.u
da perda da qualidade de sócio.
§ 2"' Nl<_-.. prd"nn.• mp-nw- no quadro das coopeiativas os
agentes de~~~· r l'~"los que operem no mesmo campo
CAPÍ!1JL0 VI
econômioo da s..-.. 1~
Do ~ital Social
§ J'O h~- W'"l ~m;-.-..,')S requisitos estatutários ao ingresso
Art. 11. O capital social, expresso no pa.d:lao monetário na- ou pertna.nbxu ~ ..... , «"rr: ~tiva, baseados em vínculo
cional. será dividido em quotas-partes e, se assim ~serem os funcional ou all" ~_.. ror- ·f.u"-'G.ll. excetuando o prescrito no inciestawtos. passível de oorreção monetária.
do X do art. :§ 1° A c_oneção monetária de que trata o caput deste artigo
§ 4"'0 S('ll.~, ~ l "'t>k-1t..._-, duetorde cooperativa constituída
teci como teto o valor máximo do índice oficialmente fiXado paxa exclusJvammv ~ ~p.j...,., oo funcionários de uma ou mais
este fim. pela legislação em vigor.
entidades aJ C'~· J :.an. dn garantias asseguradas aos diri§ Nas cooperativas em qu~ a subscrição do capital for di· gentes slll<h~u r-'' &!". \.1 1 J..,. Coosolidação das Leis do Trabalho.(decn-l.L~o.tt,c"~-.t·:-& ;".k-m.aiodel943).
retamente proporcional ao movimento econômico de cada s6cio,
os ~tatu tos deverão prever sua reVisão peri6dica pua ajlstamento
§ SG c....r-.-a """'o..t'lo 0\&n. .a .assembléia geral da decisão do
às condições vigentes.
__
6tgão de .a.imlnutn.,.ao ~ olrlcru pedido de admissão.
Art. 12. A íntegralização de <iuotas-p3rtes pcXIerá sCr tU!i.Art. li A -.ltDn-. .J.' .. x-JOseefetivaapósaa.pfovaçãode
zada com"'bens. mediante prévia manifestação da assembléia. geral seu peddo dr m~.. pr-k' orpo de administração (lU pela asquanto à operação e avaliação.
sem~~& pnl ~art. ! ., i '"'1" w complementa pela subscrição das
Art. 13. A assembléia geial poderá decidir pela incidéncia quctu-putrs do.l c~- uu.t " a sua assinatura no livro ou fic-ha
de juros reaiS"'sohre a parcela das sobras liquidas i.IJtcgraljzadas DO
de mo<naJ!&
exercício. corrigidos ·monetariamente no período com:pteelldido
An.. 11 ~~ ~ w,.a o UpO de cooperativa. não existe
entre o final do exerclcio e a data de integra,lização do capital so-- vínaJJo ~· .., -.tr'll' •ia I' teU sócio.
cial. respeitado o disposto no§ l 0 do art. 11.
~o ooa-.;-. t J Sol"c"' Ql)e. alCm da relação societária. es§ 1° A ta.xa de juros reais a que se n:fem o caplit deste arti· tabtleaT ~~· ~plh a& com a cooperativa perde o direito
go não poderá ser superior a~l2% (doze porcento) ao ano.
de partioçar de •nu...... .Jou malftUS referidas no art. 27. I e IX e
§ 2° Considera-se tau. de juros reais qualquer taXa. inclusi- de ser votado ~ ~ .. _..,,. dr administração e fiscalização. até
ve taxas de comissão e outras remunerações. que exceda o índice que sejam IIPU"'alu • t1.U» do exercício em que deixou o carde <.""OtTeção monetária utilizado no período.
go, tcSSa.ivado o dup:,., •• &tt. 25.
Art. 14. A assembléia geral podeiá instituir capital rotativo
Art. 19_ O. w • ~dr qualidade de sócio pela:
para fms específicos. estabelecendo o modo de fonnaçlo. aplica·
I- des.as:lllt'r'*-.-~ wnà.laU:n.L que será negada somente se a
ção. correção mo.netária parcial ou plena.. juros e requisitos para cooperauva esu-w-r l'm ~kia.;.io.
retrradas no.s prazos estabelecidos e nos casos de perda da qualida·
n- excbJYo.
de de sócio.
III - e lmun.açao.
IV- d.J.s.solução !h coopen;tiva.
CAPÍ!1JLO VU
§ 1° A e~clus.lc do WC' tO será efetivada pelo órgão de admiDa Reserva Legal e dos Fundos
nistração após a venftcaçio de um dos seguintes casos:
Art. 15. A cooperativa é obrigada a constimir:
I- morte de pessoa fisica;
II- incapacidade civil não suprida;
I- reserva legal com o núnill\0 de 10% (dez por cento) das
sobras do exercício e. _quando prevísto nos estatutos. com um perm- extinção da pessoa jutldica;
cenrual sobre o valor do movimento cconômico do sócio. destina·
IV - perda de qualquer dos requisitos estarul.ários pàra ingresso ou pemu!nêocia na coopenttiva.
da a reparar perda:: e prejuízos e atender ao desenvolvimento de
suas atividades;
§ ~No caso de morte do sócío. constará do Livro de Matrin - Fundo de Assistência Técnica. Educacional c Social- cula o nome do inventariante.

zo
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§ J• J;)al'-oe-á a climimção da coad;ção de associado DO
caso de iu.fr.tç:io legal ou estatutária. que s6 podet:á sa aplicada
pelo ÓQ!ãO compctcute depois de o >Ócio "J''='llbr defesa au de
se caracteriz:ar sua revelia.
"' § 4'1" Da eliminação caberá rccmso. com efeiiÕ suspensivo.
pa13. a assembléia gemi. demo de 15 (quinze) dias a COilfar domocbimeof.o da comnnínçio.
§ s~ A impugnaçio jJdicial de eljmjnação S0D1CD1c SQá possível depois de doc:idicb o=mopl'CYÕSio nopmg.:úo ODiaicl:.
An. 20. A suspensão dos m...;~es do s6ào oc:omri exciJsi.
vameo.rt a seu pedido.
An. 21. A ._bilidadc dooóciopua axn........,., pc<
COO>plt>JDÍOSO da sociocladc. s6 podcri ... invocoda depois de jJdi.
ciaimalte exigida a do coopcntiva (att. 2". item XI. c an. 45}.
ParáBrafo úuico. No caso de pmla da q 10 1idade de sócio
cssal<SpODSabilidade pottlur.ui Olé a oprovaçio das COlOs do ..,..
pectivo exczcicio. - - -· . --
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missão e o~ dea1:tcu a petda da-qualidade de sócio pOr eliminação:
vn- au~ i. OIIC<llÇio w aiicnaçio de bens imóveis;
vm - dclibear sobre .. refounas dos ......,., fusão, ....
~al!emçio do objoro social. momtória,. opemçõcs ca:n Dio s6cios.- ~ em socird•dcs não
coopenr.ivas. ~ volam.túia c liquidação da coopcmtiva;
IX- dcstiiUir IIJCIIlbroo dos 6rsios de adminllolzloção c fisca.
li2açio e, se fcr afelada a regularidade da c:oopcralivL designar
adnrini"JWicxa; ou ~ provisárioç~ ã1é a posse dos novos. que x: du:i i""""i•'*!Dmte após a·pmc'•meç:io dos resultados
da cleiçio rcaJizada &fé 40 (quareota) dias coatados da da!a de dcs-

<lesmcmhn""""'·

tillliçio.
§ l 0 oc doc:"mmtns. mlativos aos assuntos a xmm deliberados p e l a - g=l eolariioa dispooição dos s6cios pelo me110510 (dez) dias ..... da as.cmbléia gomL
§ ZO qualquer s6ào podcri poclir cópias dos documco<os ,._.
An. 22. Sem Pl"jufm da participaçio""" resulradco opeza- fetido5 no pu:igi:afo americr.
lut.. 27 Ang•fmrnce DOS 3 (três) primeiros meses seguintes
ciooais do exen:ici.o. o sócio. quando da Pezdã dCSsa qualidade. au
seus sucesson::s. letio direito exclu..siva.tl:lm i restituição do valor ao tém:üoo do cxcrcíc:io social. a assembléia gemi se mml:rá para
das quotas-partes inregra.Ii:mdas. oom o valor corrigido, se assim. delib:ur salxe os a:ssuuto5 rclaciooados DOIS números I a m ou.
disfmaem os esta~nt.os.
. baveiJdo cJciç:io. I a IV do artigo mcmr. sem plCjuízo de oulr.lS
Parágrafo único. OS estaiUIOs sociais devedo ÍIUr (I'XmtS e que coostcm do edital de coo.voc:ação.
pcu:os de ICStimição das quotas-partes no imuito de gamU:ir a cooAn. 28 A ca1Vocação da assembléia geru seti feita:
I - pelo pl'OSidadc, após deb'bczoçio do ~ de administimridadedo ~c:oopcralivo.
An. 23. E proibido às """'"<úivas:
tração.. por maioria simples. n:s:salv.tos a& casos de convocação
1-:l'CIDDllerU' o ageuciamcnto de sócio;
ÓbápJória;
II- pelo (q:io de tdmjnjcçtraçin-ccxnpetenle. Da forma dos
B- a:>bn:r ptêmio,. ágio OU jóia de DOYO$ s6cios;
m - e;!abcloccr =triçõcs de qua1qucc cspi<:ic au tivn> - t a s ;
exCJcicio dos direitos sociais. ress:a.lvando o disposlo DeSta lei
- m- pcx s6cias.. rujo .mímcro mínimo será eslabelecido peArt. 24. A assqciação ou a puticipação dos ~ na los - t o s , quando o éq;io de •c!minktnw;Jk> Dão 00
gestão ou ll05 rcsuha.dos da c:oopcraliva poderio R:l' estatrlorides pg210 de IS (quim.c) dias, pedido _fimdorncn•odo de convocação.
cem iudicaçõodas mor6:ias a ......,ttlladas;
esramtariamcnre.
' IV- pelo ameibo fiscal. ap6s dch'bciaçio da maioria simCAPÍrUi..O IX
ples de seus imcgn;ates. sempre que smgi:lt:m motivos gr.r.ves e urDa Asembléia Gcn.l

genres;_

An.,ZS A ..,.mbJéia geral. amvocada c iDslaloda de ocado
can esta Jei c a& estatutos. tem podcn::s para dccidi:r os ncgóc::im
Idativos aos objelivos sociais da coopQ:ãsiva e suas ~ olzi-.
gam a todos m sócios,. ainda que discxxdan:lc:s w. ausemcs..
J>mpfo úuico. A ,.........,. s=I podcri lamr ccabccimerio e dcbatr:r qualquer matéria, mas apenas a que c::castar espccif".:amento oo cdi!a.l de coavocaçio doveti occobpo de delibrnção.
An. 26 Compele privativ.m.D~e" .s..:iiib&éiil!\1""&·
I- tonar aDUaimenle as coutas dos adminislmdm:a,dctibobalanço gcrai.. dÓmcllsb2ção da coata d e - . . pcl"·
das c se prtlll1lDCÍar sobre o IO!atório, o pm=r: do amseJho fiscal
e dos audít.oo:::s: ioclepmderues. se houvet:.
II- delibct>r a n:opeito da destinaç*> das sobas apuD<ias
ou da foaua da cobcttm2 das pcidas •l"'Pfzos. obsavado o disposto nos anigos ?8 e 6l;
m - determ:ioar. na faha de previsão estallllária,. JC o valor'
da conoção mouclária do capila.l social seti -iDCoqxndo, na pro~ deVida, à amta do copilal inlegJ:IÜ22do dos sócios, au fm.
çado em ......va a!""''riada;
IV- eleger os mcmlroo dos 6<pa; de odminisrmção c li$.
colizoçiio c ftur o valor da compmSição pelos ..,..;ç.,. fR"adoo
a"""'"<úivas. vedada sua ~.pc<qualqwrf<lDDa,àpati
ci:paçio nas cc.atas do -exercício;
V- decidir soixc a iDtegruizaçio das q u - mcclimte inccqxn.ç:ão de bens_ previa::meure avaladoc;
•
VI- julgar m::urso contia o zto que J:Ea~sou o p!dido de ad-

=-o

-quolqlcr s6ào, quando o pl<Sidcato do ÔQlãO de
administraçio ietutbr por mais de 30 (b::Ôlla) dias e a convocação

v-

pol'

prcvUraDO migo aDfeÚol;

VI- pelo éq;io de ...:lminislzloç da ~ fcdcrnção oo
amf....,..ção,da qW faça pottca ~desde quch.,ja previsão dessa eanvoc:açio oos c:stabltos da c:ntidade de gcw superior
• haVÍdo solicitaçio fooml Dão I10Ddida, de 30 (lrin·
la) diu, pelo ÓQ!ãO de admiDisttçüo da filiada;
·
vn- peloÓQ!ã<> local de ~do sistema """JlCza·
ti vista nacicm' Da for:ma e DOO c:uos previstos nesta .lei.
.Ait.. 29. A •sttmhléia geral se:DÍ ~vacada com antecedência mínima de !O (dez) dias, cxc:eto no aso de eleições (axt. 40,
ilcm I), moclimto odil2! afiaado oa sede e cm """"" locais previstos DOS est..atulo5 public:ado cm jomal de ciradação e nas emissoras
de dd:io oa áta. de _atnaçio da coopemtiva. sem pmjdzo de outros
meios de comnninç"ío
l'2rágnfo úuico. o cdilal, sob pena de annlabilidade da ...
sembJéia., c::ontcD.:
I- dcsiguaçãO do local, dia c bom da assembléia;
n-o Illim:ro de sócios api05 a vetar existentes na daLa da
coo.vocaçio;

m- a - objoro de dclibençõa, com mc:ação dos dispositiva;: a Slet'e2D alkndos. ao caso de ref01m1. estatulária..
An. 30. Nu COCJPI'I'I'ivos SÍJ!8UlareS, ada sóciO terá dB.ito
apenos a I (um) voto.
§ 1o Os s6eios leJ.tiva ou absolutamcnle incapazes .serão assistidos ou~ por seus pais. tutores ou. cura.don:s.
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§ Z' O voto setá obrigatoriamente seaeto nas eleições para
os membros dos 6rgjos do administração e fiscalização.
·
Art. 31. Os estatutos. da cooperativa deverão prever fOIIDaS
de CC'gllllimção de seus quadros de sócios~ de modo a permitir a
efetivação de um elo de tigaçlo entre eles, a admiDisttação c a_~~
22Ção, que c::oomOOa pua o pocesso ~ ac!mfuistrativO, e pala
o plaD<jameDto domocdlico, ..spci!ados os~ desla lei.
Art. 32. Na assembl6ia gemi da coopetliiÍVa centtal, federa·
ção ou com~ do cooperativas, salvo disposição diversa do
seus estamtos., a repteSentação será feita pelos presidentes das cooperativas filiadas ou seus substitutos, medida.nte credenciamcnto.
Pan\grafo único. O coo)lnto do pessoos tisicas. sócias do
coopeÍaivas c:enttal oo federação do coopemtivas. terá direito ape.
nas a 1 (um) voto.
Art. 33. A assembl6ia gemi setá dirigida por mesa foaoada
pela administração da cooperativa ou ca:nposta por quem a convocoo., salvo disposição divetsa. dos estatutos.
Art. 34. As deli.bectções. da assembl6ia-genl. omissos os estatutos. ser.1o tomadas, no mínimo. por maioria simples de voto
dos Sócios presenteS, não se computando os nulos e em bnnco.
Parágr.üo llnico. Nos casos do arL 27, item
as delibetações setão tomadas com a aprovação do, oo mínimo 2J3 (dois
terços) dos - t e s .
Art.. 35. E proibido o voto:
I- do sócio que tellha ingressado M cooperativa após a publicaçio do edital do convocação da assembléia;
n- dos administradotes. fiscais o e"'~""gados (art. 19. pa·
rá.grafo único e art. 25). relativamente às matérias enumeradas no
arL Z', irens.L N, segunda parte. e !X;

vm.

m- do sócio que, a critério da assemblm geral. tenha inte-

resse individual no tesultado da dcliberaçio.
Art. 36. A ata Será lavrada no livro pt6prio. assinada pelos
membros da mesa. por uma comisSio designada pela assembléia e
farultativamentc, por qualquer dos.s6cios pmsentcs.
Art. 37. A aprovaçao som l<SCI'Va do ba1aDço gemi o cootas
dos 6rgjos do administração OXODOill do responsabilidade OS adJDi.
nistradores e fiscais, teSS.alvados os casos- de erro; dolo. fraude. simulação ou iDliação da lei ou dos 0$1allltos. •
Art. 38. Quolquer sócio podoii propor )ldicialmOD!e a anu.
lação do dobBençio da assembl6ia gemi. contriria à lei ou os estatu. tos, oo viciada por~. dolo, fmudc oo simnlaçin~ desde que, o
faça em 2 (dois) anos da data da deliberação. sob pena do decair
dodin:ilo.
Art. 39. Os estatutos defmP<> o processo do eleições dos
órgãos de administmçio e de fiSCalização, observados os seguintes
~silos:
.
-~
- - _ _I - convocação da assembléia gexal com o mínimo de 20
(vinte) dias do mt_....,cia;
n- comissão oloiloral pata dirigir o conaolaro pleito;
m- registro privio e publicidade do eandida1Ulll;
N- desvinculação do caDdidabltaS pata os ótgãos do admi·
Distração e ftsealizaçio;
V- distnOuição de umas na sede e em locais de fácil acesso
aos sócios. salvo no caso de c:aDd.idalllr3. ú:oica;
VI- proibição do oxeaclcio do voto por correspondência.

CAPÍIULOX
Dos Órgãos de AclmmistraçãoArt. 40. A adminis~ da cooperativa competiri. a um oo
mais órgãos deímidos nos estatutos, respeitado o seguinte:
·
I- somente sócios. pessoas físicas~ pOderão ser eleitos~
n- prazo do g<stão- superiora 4 (quatro) anos; •
m - posse de seus membros em prazo não superia- a 30
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(trinta) dias da data da eleição.
§ 1° A ata da assemblléia gerai que eleger administradores
coo.terá a qualificação de cada um. o prazo da gestão e será arqui·
vada por exemplo oo i.:aleg;mlmene naJtmta Comercia.l.
§ Z' São ínelegíveis o sócio que estabelecer relação emprega<icia com a c:ooperaliva (arL 19, par.lgtafo único o aiJ. 25). o
agente do cométcio e o admioi- do pessoa jniclic.:'que ope·

rem em um dos campos ecooÕ!l:lic;oç ou exerçam uma das atividades da sociedade, seus respectivos cônjuges. bem como as pessoas
impedidas por lei, os condenados por crime falimenlar. do peevari·
cação, peita ou subamo, conc:ussio, peculato ou ctllltraa economia
popdar, a f~ pública ou a propriedade.
§ 3" O c6njlgo. ascendentos. doscendontes e colatetais ati o
3" (terceiro) gnw, por consansfiinidado oo afmidade. não pedem
compor os 6rgjos da admioisttaÇio.
§ 4" Além das domais sauções legais por violação do dispositivos c:ODStante dos dois parágrafos .anteriores. respondeti o infrator com a devolução dos valores ~bidos a título de compensação por serviços prestados à cooperativa. corrigidos monetaria·
meme e acrescidos de juro:ç moralÓrlos.
Art. 41. No caso de vacincia de todos os cargos, o conselho
fiscal assumirá a administtaçilo da cooperativa a16 a posse: dos novos a.dministra.dor que se daiá iTMdiatamente após a proclamação dos resultados da eleição pol" ele conv~ e malizada. em 40
(qua1e11ta) dias contados da data do vacância.
Paníglafo único. Na falta de convocação da assembléia getal pelo conselho fiSCal o dixeitD de convocação cabe.tá a qualquer
sócio.
Art. 42. Ao admioi- ~especialmente vedado:
1- priticar ato do liboralidado i aJSla da coopetativa;

n- som autorização da assembléia geral. tomar por emprés·
timo m:ursos ou bens da sociedade, ou usar, em proveito próprio
ou sle terceiros. os seus bens, SCIViços ou Cl'édito, salvo em decorrênCia de atos cooperativos praticados entre ele e a cooperativa:
m - teeeber de sócios ou de tetceiros qualquer beneficio.
direta QU indiMameDte. em função do exerácio do cargo:
IV - participar ou influir cm deliberação oobre assuntos em
que tenha inteiesse pessoal, cumprindo-lhe declam:r os motivos de
seu impedimento;
V - operar do fonna conc:on-ente om qualquer dos campos
econômicos da coopcmttiva ou exercer atividades pcx ela desempellhadas;
.
VI - f~. sob qualquer p!áoxto, ainda que medianlló
tomada de preços ou concorrência. bens oo serviços i sociedade,
exceto aqueles referentes aos ates cooperal.ivos praticados entre
e~ e a cooperativa.
Parágrafo único. A proibição a que se ~efeR o item VI. salvo debberação da. assembléia gemi. estende-se aos côo~ges, ascendentes,. descendentes e colaterais at6 o 3° (terceiro) grau civil
por consaDguinidado ou afmidade. dos membros do órgão de ad·
ministração.
Art. 43. Qualquer sócio podoii promover a ação do rospon·
sabilidadt: civil contra o administm.dor que teDha causado prejJízos ao séu pat:rimênio.
Pan\gtafo llnioo - Os rosu1tados da ação peopos1a por s6cio
defetem.se à cooperativa, mas esta deverá indeaizá-lo, até o limite
daqueles resubados. do todas as despesas jldleiais.
Art. 44. o administrador ~ pe$SOalmoUie =tXJIISÓVol
pelas obrigações que ccmtrair em nome da cooperativa e em viirudo do aCP regular do gestio. respondendo. ~m.-pelos pn:ju!zos
que causar quando proceder:
___ l-com violação da lei. ou dos esla1Utos:
n- dentro de suas atrit:uíçôes ou~ com rulpa ou dolo.
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§ 1°- O administrador não é responsáv_él_ pelos atas ilícitos
de outros administradores, Salvo se com eles for conivente ou se,
deles tendo conhe<"imento, deixar de agir pam impedir sua prática.
Exime-se da n:sponsabilldade o adminlStrador dissidente que faça
coosignar sua divergência em ata de reunião do órgão de ad.miuistração. oo. não sendo possíveL dela dê ciência imediata e por escrito
ao órgão de adminstiação. ao conselho f1SC8.1 oo à assem.bléia geral.
§ 2"- A cooper.!l.iva =pondcd pelos atas a que se rei= o
item n deste artigo se os hoover ratifiCado ou deles logtado proveito.
Art. 45. Os componentes dos &gãos de administração, bem
como os liquidantes, equipar.u:o~se_aos ad.min:istr.ldons das sociedades 3Dônima.S pam efeito de responsabilidade crinrinal.
CAPÍTULO XI

Do Conselho Fiscal
Art. 46 A administração da coópOraliva senfí!SCalizada por
um Conselho Fisca.l. constituído de 3 (~)ou mais membros efe.tivos e igual número de suplentes, todos sócios, pessoas físicas.
cujo mendato será. no mãximo. de 3 (tfi:s) anos.
Parágrafo único --Havendo impossibilidade ou dificuldade
na composição dos órgãos de admin.isttação e rlSC.alização. a coo.perativa de mduzido número de sócios pOderá deixar de eleger
membros suplentes do Conselho Fiscal.
Art. 47 O Conselho Fiscal poderá valer-se dos serviços de
auditoria e consultoria.
- Alt. 48 _Ds membros do Conselho FISCal respondem pelos
danos :resultantes de omissão no cumprimeOI:o de seus deveres, de
violação da lei ou dos estatutos e dos atos praticados com culpa.
ou dolo. aplicando-.lbes o disposto no Art. 47.
Art. 49 N""ao podem fazer parte do Conselho Fosca!. além
dos inelegíveis eoum~ no Att. 41, §?,o côojuge, asCendemes,
descendeD'es e colaterais até o 3° (teroeiro) gmu. px ~guinidade
oo afmidade. dos acfminisl'rndores e membros do Cooselho FI.scal.
Parágrafo único o sócio não- pode exercer cumulativamente
cazgos nos 6tgãos de administração e ftscalização.

CAPÍ11JLO Xll
";Do sistema operacional das cooperativas
SEÇÃOI
•
Do A~ CoOpera~vo _
Art. 50 Ato cooperativo é aquele pmticado en.iie a coopern·
tiva e seu sócio oo entre cooperativas aSsociadas. na realização de
trabalhos. serviços ou operações que constiblem o objero social.
§ 1° O .ato ~o não é ~de tllel'Odo nem OCJntr.a..
to de compra e venda de JrCdutg ~ oo pa:sbção~ serviços.
SEÇÃOII

Das Operações da Cooperativa
Art. 51. A cooperativa que se dedicar a venda em comum
poderá registtar.se como anmzém geral e, nessa qualidade. expe-dir conhecimento de depósitos para os produ(()$ conservados em
armazéns próprios ou arrendados.
prejui:ro de emissãO de outros tirulos: decorrentes de suas alividades.
§ 1o Para efeito deste artigo. os armazéns da cooperativa se
equiparam aos: an:ilazéns gerais:, com as prerrÕgativas e obrigações
destes ficando os componentes da administnçâo responsáveis.
pessoal e solidariamente. pela boa guarda ~ conservaçio dos produtos vinculados, respondendo civil e criminalmente pelas declarações conslanles dos títulos emitidos. como também por qual-'
quer ação ou omissão que acem.nte o desvio. dcterioxação ou perda dos produtos.
§ 2° Obervando o disposto no par.igrã.fo anteriOr as cOoperi.:
tivas poderão operar unidade de armazenamento. embalagein e fri-
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gorificação, bem como anuazéns gerais alfandegados, nos tennos
da legislação especial.
An. 52 salvo disposição em contrárÍO dos estatutos a entrega da tradução do sócio à cooperativa significa a outor&a de plenos poderes a sua livre disposíção. inclusive pua gravá-la e dá-la
em garantia de operações de crédito.
Parágrafo único. Aplica-se. no que couber, o disposto no
caput deste artigo à promessa de prestação de serviço a tetu:iros,
contrn!ada pelas cooperativas.
Art. 53. Respeitado o seu obejto social, a cooper.ttiva podetá ad)uirir produtos de pessoas estranhas ao seu quadro social ou
elas fomecer bens e serviços. desde que não ultrapassem 30%
(trinta por cento) da quantidade recebida de seus próprios sócios
ou eles fomecida no exercício social anterior(art. 61).
Parágrafo único Não ptt:vaiecerá o limite ftxado neste artigo
quando a assembléia geral autorizar opernções que:
I- resuhem de sQiicitação de 6rgãos governamentais:
rr- visem a utiliza.çã.o de instalações ocísosas;
m- objetivem o cumprimcnro de contratos.
Ait. 54 A coopentiva somente participaci de sociedades
não Cooper.Uivas se· estas f~ de responsabilidade limitada ao
capital subscrito e quando a participação visar ao atendimento de
objetivos acessórios ou complementaies.
Art. SS. Nas licitações públicas de que participarem coopera6vas., as exigências de capital social mínimo serão obrigalOriamenr.e substituídas, quanlO a elas. por verificação dos mesmos
quantitativos em relação ao patrimônío líquido.

SEÇÃOID
Das Despesas, sobras, perdas e prejuiZos
Art. 56. As despesas da cooperativa serão cobertas pelos sócios mediante rateío na proporção direta da frukão de serviços.
~ Pacigr.ú'o úniéo: A cooperativa poder.í. para melhor atender à
equanimidade de cobettwa das desp=s da sociedade. estabelecer.
_I - mteio. em~ iguais. das despesas gerais da sociedade
emre talos os sócios. quer tenham oo não. no exerácio, usufruído
dos =viços pa; ela pn:slados. coofoane defmido nos estarutos;
n - rateio. em razão diretamente proporcional. entre os sócios que tenham usuftuido dos serviços durante o exercício. das
sobras Hquidas ou dos prejuízos verificados no balanço. Excluídas
as despesas gerais já atendidas na fonna do item anterior.
Art. 57. Do ~lta.do apurado no exercício serão deduzidas.
na ordem indicada. as percentagens destinadas à reserva legal. ao
fundo de assist&cia técnica. educacional e sociãl, às demais. reser~
vas e fundos, constituindo o ~stante as sobnls.
Art. 58. As parcelas relativas aos juros das quotas-panes e
as sobras liquidas poderão ser incorpoi3.das. no todo ou em parte, a
critéifo da assembléia geral. ao capital dos sócios ou destinadas à
fonnação do capital rotativo. observado o-disposto noart. 16.
Parágrafo úriico: somente quando- previsto nos estatutos e
median!e decisão da assembléia-geral. as parcelas referidas neste
anigo poderão sei incOIJ>CI!lldas. no todo ou em parte, à reserva legal O' a outras reservas ou fwu:los.
Ait. 59. As perdas e pt:ejuízos verificados no decorrer do
eXercfcio "seião cobertos sucessivamente com recursos da reserva
legaJ ou de reservas próprias. qUando existentes e, se insuficien~--
tes estes. contabilizados em conta especial para sua absorção pelas sobras dos exetdcios subseqUentes. ou mediante rateio entre os
sócios na taZào direla dos serviços usufruídos, a fama de seu pagamento será estabelecida pela assembléia geral.
·
Ait. 60. ~- resllli:.ãOOs PositiVos obtidos pela cooperativa
nas opêiações de que trata o art. 54- estarão sujeitos ao imposto de
renda~ os lucros ou dividendos. decorrentes das participações refe-
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ridas nO art. 55. somente setão considerados na determinação do
resultado rribuEá.vel da. cooperativa quando não lriburados resultado tributável da cooperat.iva quando não ttibJ.tados na origem.

CAPITuLOXm
Do Exercício Social e Demonstrações Contábeis

cios.

MaiÇO de 1995

JXXiencio uma das

novas cooperativas ser constimída como
cooperativa central ou federação de coopezativas, aplicando-se, no
que couber. o disposw neste capítulo.
Art. 69. Nos casos de fusão e desmembtameoto, aplica-se o
cfisJx>sto DOS arts.. 8" e 9"' desta lei.

cAPinJLoxv

Seção I
Do Exercício Social
Art. 61. O e:\e~Cfcio social terá duração de um ano e a data

do término será fiXado nos estatutos.
Parágrafo único. Na coostituição da cooperativa., nos casos
de alteração estatutária e quando bouver motivo justiftcado, o
exercício sOcial poderá ter duração div~a.
SEÇÃÓU
Das Demonstra~c-ontábcis
Art. 62. Ao fim de cada exerácio social, a adminislraç.ão
prestará conras: à assembléia geral. quando elaborará. com base na

escrituração da cooperar.iva, as seguintes demoostmções contábeis
que deverão exprimir com clareza a siruaçio do patrimônio social
e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço palrimooial;
1I- demonstração das sobtas. perdas e prejlízos;
IU - demonStração das sobras. perdas e prejuízos aCumulados;
IV -demonstração das origens e aplicações de recursos:
V- demonsttação das mutações patrimoniais;
VI- notas explicativas.
CAPÍTULO XIV

Da Fusão, Incorporação e Desmembramento
Art. 63. Pela fusão. duas ou mais cooperativas -se uD.etn para

formar sociedade nova. que lhes sUcederá em todos os dimitos e
obrigações.
Att. 64. Manifestado o interesse pela fusão em assembléia
geral de cada cooperativa. indicariio um ou mais represeDI..allles
para integiarcomissào mista que providenciará:
I - levantamento patrimoniãl e balanço geral das cooperati-

vas:
fi-

O'})laDO

de

distribuição~ quotas-~ e de desr.inà--

das reservas e fundos;
III- a elabotação do projeto dos establiOs da nova cooperativa.
Parágrafo único. A comissão apresenr.ará :relatório cootendo
os elementos enumerados neste artigo.
Art. 65. O relatório .da comissão mista será submetido à
aprovação da assembléia geral de cada coopet3tiva.. áepois do que.em assembléia geral conjunta. decidir-se..ã sobre a constimiÇão de
nova sociedade, procedendo-se à eleição dos administradores e
conselheiros fiscais.
Art. 66. Pela incorporação. a cooperativa absorve o patri-mônio. recebe os sócios. assume as obrigações e se investe nos direitos de uma ou mais cooperativas.
Parágrafo único. Aplica-se às incorporações o diSJX)St.O no
Art. 65, excetuado o item m.
Art. 67. O relatório da comissão mista será submetido à
aprovação da assembléia getal de cada cooperativa. dePois-doque,
em assembléia geral coDjJnta. decidir-se-á sobre a inccxporn.ção.
Parágrafo único. Aprovada a incorporação, extin~e~se a
Cooperativa incorporada (art. 99), competindo à incorpoiádora
promover o arquivamento e a publicação dos atos de incorporação.
Art. 68. A cooperativa poderá desmembrar-se e_m tanl3s
quantas forem necessárias para atender os intetesses de seus sóÇãO

Da Moratória
Art. 70. A mon.tbna l preventiva ou suspensiva. conforme
for pedida em juizo "'"'" ou depois da decla:ação judicial de insolv&cia.
Art. 71. A montócu 5USpCDSiva poderá- ser ~uerida em
qualquer fase da lq.ndaçio.
Art. 72. A mcn10na poderi. ser n:querida ao juiz e p::rr este
decretada, uma vez pm"Y adas- os seguintes requisitos:
I- atividadr d.A ~uva bá mais de 2 (dois) anos;
II - ativo supmor a maa de SOo/ó (cinqueta por cento) do
passivo quirogrtfK"o.
m- Ctl~a.o da.!. obrigações perante o ótgão rcptesentativo do Sll.tt:m.
IV_- esww.•• i.'ll"U.~~ n:-p.~larmente registrados;
V- últmx> ~-c- cuo passados três meses do seu levaotamento. outtr' ,.~~~com demonstrnç:ão da conta de sobras
e perdas. invenun.· .3.~ btm.. R'laçio de dívidas ativas com a na·
nneza e 1mporti."K ~ J . .,. ,-,.,..jlf~"'· Usta nominativa de todos os cre-

dores. com srusiT"\rw-•1 t .... -. •-rh!no e domicílios.
Pari,nf,· t.r.J<.• ....,, .klenmento do pedido de moralória o
juiz deveri DL"'Mear ,.. rc"1A unp...-tinc:ia social da cooperativa.
Art. 73 A ·••'Pl'Tau"a DO seu pedido. oferecerá aos credores quirog:n.f~-~.:,., r--"!' ....,.lo ..r ..eus créditos, o pagamento mínimo
de:
I- 35<:; • ~~..~ , , t~! f'O" Cl:'Dto). Se for à vista:
. n - 5~ '' L!1.}unll.l; r- -.r t:"'ttlto}. se for a prazo. o qual não
poder! e.xcCdn- Jr : ..). ·u ..J~,.CII.:'Ii ao primeiro ano;
A.rt. 7 4 I_. i~
roN>Jo.l de moratória, o juiz:
1- cn.an..1.ara nr-J.- f".J.u, dr que coosremo resumo do pedido e a in1rça d.t .-... \Joa<:.. pwa ;a~bbcação úuica no órgão oficial
e em .Pmal dr- ~ , un.t~"'
D - orOrn&n • lU~- lk aocuções cootia a cooperativa:
m- ~ •. ...n...nn.") IIIDiecipado de todos os aiditos;
1\f- fLUn. rnx· SDAlaü ck' 20 (vinte) dias para os credores se babtl.1~ •"' •n"dd"'

v- IDQID"an O.lOI;It.-s.anD
VI- fu.ara pur.~ rJr til c~)cúaspamqueacooperatívajun
('I

te ata da assnnNr'UI

,rn. ~ ta.ltK:W o requerimento da moratória;

vn - m.att .an p-u.' ~ QUC' a cooperativa tome efetiva a

garanu.a ~enturi., >lft'e..:..
AJ'l, 75 O c~u.ltl'")(' fftl-wi compromisso de bem e fielmente desemp:ttha:r c.~
que a lei lhe impõe e entregar, no
mesmo ato. a do;: Lua.•~ IX ..,. cn:drco. se credor.

...,.ftft

Are. 76 A cn'f"1"MI"il
conservará a

adnurm~:n.,.-k'

~ra.or.e

o processo de maratória.

do..-. seus bens e continuar.í no e"-ercítio das: $U.aS au" Jd.J..k1. "'-"*' fisc.ahz.ação do comissário.
Art. 77 A I'JlCn.l.._'ln.a; cocsoedLda obriga rodos os credores. admitidos ou não ao pusrvo n:s1dentes no pais ou fota dele, ausentes ou embargarites..
§ 1° Se a coopentiva ~cusar o cumprimento da marotória a
credpr quirográfico que nio se habilitou. pode este acioná-la. pela
ação que couber ao seu titulo. para haver a impottãncia total da
percentagem da moratória.
·
§ ZOO credor quirográfico. excluído, mas cujo crédito tenha
sido reconhecido pela c~iva, pode exigir o pagamento da
percentagem da moraiória. depois de terem sido pagos todos os
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do ativo e pagamento do passivo.

=dores habilitados.
Art. 78 A moratória não produz nevação. Dão desoneta os
coobrigados com cooperativa..nem seus avalistas ou ftadores e os
rcspons:ó.veis per via de regresso.
Art. 79 O indeferimento ou decisão da mora.róri:i implii::ar.i
a dissolução da coop=tiva.
Art. 80 No processo de moratória, os créditos habilidaros
vencerão jmJs pactuados ou legais ati seu depósito ou pagamento.
Art. 8! A momtória nio IeSOlve os contmtos bila.tcmis, que
coo.tinuam sujeitos às noanas de direito comum.
Art. 82 Enquanto a m<nt6ria não for. por senrença. julgada
cumprida. a cooporativa não pode. sem prévia auiorizaçio do juiz.
ouvido o replCSCIItante do Minist6rio Público e o comissário; alienar ou ooenr seus bens im.óvejs ou outros sujeitos a cláusula da
moratória, .assim como não j)O<itD. Sem. o coosentimcnto expresso
de todos os credores admitidos e sujeitos aos efeitos da moratória.
vender ou lmmferir seus estabelecimentos produtivos.
Pmgrafo llDíc:o A inlnDgôacia DO dispooto DOSic DIIigo sailell·
te Íll1plicu:ll a incfioáciado aJo nabip6teso de l=isio da~
Art. 83 O pram para cumprimento da morat6ria inicia-se na
da!a do tdusito em julgado da seuteça que a dcc:rera.
Art. 84 Pagos os acdotes e satisfe~ as ~-obrigações
da coopetaliva. o juiZ, a requerimento dela. julgazi per senr.uça
cumprida a momtórja.
Art. 85. Aplicam-se aos poclidos de I110121Ória coopetaliva
as disposições refeRD.tes i coneoroat& preventiva ou suspenSiva,
naquilo que Dio colidiiml com os dispositivos deSta lei

CAPÍTI.ILO XVI
Da dissolução, tiquldação e extinção

SEÇÃOI
Da dissolução

Parágnúo único. Sem expressa aulorização da assembléia
gc<al. o tiquidaote não poclml COD!nir empn!stimos. gi3\'ar bens
móveis e imóveis, nem prosseguir.:_ na_ atividade social
Art. 92. são obrigações do tiquidaore;
I - aiqUivar. na Junta Cometcia1,. a ata da assembléia geia!
que delibetw a tiquidação;
n - anecadar os bens. livros e documenlos da cooper:ati.va,
onde quer que estejam;
coovcicar os credores e devedores e promover o levantamento dos créditos e débitos da coope~aliva;
IV- proceder nos 30 (trinta) dias seguintes ao de sua inves~:ta e com a .assistência, sempre que possível dos administradonlS, ao levantamento do inventário e bal3nço geral;
V- realizar o ativo social e saldar o passivo:
VI - exjgir dea sócios a integralizaçio das quOW.pai!CS Dão
militadas, quaodo o ativo nio 1:mtar pam a so.lução do passivo;
vn - entregar o saldo do. reserva legal e do fundo de assistência t6:nica. cducaciooal e socW ao seu beneficiário., observadas
as seguintes regras:
~) mt.S liquidações de ooope:ativa singular, os saJdos serão
destioadea ao ótBão de '"J!l"CSODiação a qual estiver f"diado. para
atividades educacionais;
-b) oas liquidações de ooopon!iva cemzai. fed<raçio ru caúedetaÇio de cooper:ativas, seus respectivos vai~ se Ínlegmrio em
idêaticas CODias das coopetalivas associadas. oa foona dea .......,._
vm- ~bolsar os sócios do valer de suas quotas-partes
inlegr.ilizadas;
IX - destinar o zemanesc:ente ao 6rgio estadual de rqm-- scntação a qual estiver filia~ para atividades educaci~
X- convocar a assembl6ia geral a cada 6 (seis) meses, ro
semtm que necessáriO. par.l apresentar relatóriO e balanço do estado da liquidação e IRStar coo.tas dos aiOs praticidos dur.mte o peúixlo auterioc;
XI- mneter ao jUli. de 6 (seis) em 6 (seis) meses, o relal6rio e balanço do estado de tiquidação;
1m- submeter à assembléia gc<al. f"mda a tiquidação. o ,..
latório e as coWts fmais;
remeter ao juiz. para hOlnologação o relat6rio e as
c:õJJ.W ímais;
XIV- arquivar na Junta Cometeial a ata da assembléia ge-:tal que houver enceaado a liquidação e, sendo ela judicial a sentença bomolÕgaÇÍo-e p.lblicar a notícia do aiqUivamento.
Art. 93. Respeitados os créditos piOferenciais. o 6quidame
~ papr propotcionalmentc as dívidas vencidas e vincen~

m-

Art. 86. dissolve-se a socieWlde cooperativa:
I - por deliber.tção da assembléia geral. salvo se os s6cios. em
liÚmero mfnimo. cotigido oesta Lei. asseguro= sua CXllltimjdade;
n- pela alter.lçlio de sua fotma juridica;
m -..pela redução do número DlÍilimO de sócios abaixo do
previsto nesta Lei se, até a assembléia. .gemi subseqüente.,- realizada
em prazo iilferiora 6 (seis) meSes.. não fórelerestabelecido;
N - peJp desateo<fimemo Iciterado das prescrições legais.
na fm:ma do disposto n~ta Lei;
V- por clecis.io judicial de insolvência.
Art. 87. A sociedade coopemtiva díssolvida couserva a persmtalidade jurldica. durante o processo de liquidação, até a extin~ - -_
ção (An. 95).
Art. 88. Podem JeCjUeler a dissolução judicial da sociodade:
SEÇÃOlli
!- qualquer sócio. Da liipólese do item n. do Art. 87;
Da El<lioçio
n - o 6rgão plblico. ou ente para-estatal de coopetação.
Art. 94. Extiogue-se a cooper:ati.va pela publicação do aitJUi·
defmido no Art. go~ no c:aso do item IV do Art. 87.
UI- o credor da cooperativa, no caso da insolvência decre- vamento da ata de eocemunento da liquidação, w da--sentença de
homologação da fusão ou da iucorpa"ação.
tada em processo judicial.
Parágrafo único. Enquanto não for extinta a cooperativa.. a
SEÇÃOn
assembléia ger.ll poc:ler.i deliberar a cessação do estado de liquidaDa Uqoidação
ção mediante ~ição da sociedade em sua vida nc:nnal.
Art. 89. A assembléia goml que deliberar a dissolução da
CAPÍJlJLO
cooperativa nomeati o liquidante e coa.selho flSCa.l de 3 _(bis)
Da Representação do Sistema Cooperativista
membros. todos sócios, podendo substituí-los a qualquer tempo.
Art. 95. É livre á or!anlzação do sistema de ~ntação
Art. 90. Na dissolução judicial. caberá ao juiz nanear o liquidante. que poder:i ser sócio da cooperatiVa ou pessoa sugerida. das cooperativas. Wd:o a nível local. estadual e nacionaL
em lista t:riplice. pela Assembléia Gmt.L.
CAPÍrULO XVlli
Art. 91. O liquidante terá todos as pode= e =P<JilSabilida·
Das Disposições Gerais e Transitórias
des de administrar. co_mpetindo-Ibe retmsentar a cooperativa.. ativa _
ou passivamente, podendo praticar os atos D.ecCSSã:nos à reàlização
Art. 96. Fica maD.tido o Fundo Nacional de Cooperattivismo

x.m -

ae

xvn
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criado pelo Do=U>Lci n• 59. de 21 denovembode 1986.
·
Att. 97. Ar.n<tidas as deduções de laminadas pela legislação específJCa. às coopecativas ficad assegurada primeira prioridade p213. o m::ebimenro de seus cm:litas: de pessoa jmfdicas que
efer.l!Cm descoiWs ua folha de pagameo.to de SICUS ewpn:gados. sócios de cooperativas..
Art. 98. As cooper.llivas rtcam :wtoriDdas a anitirem decbração de oomercialízoçio da prodnçio individual de..,.. ossociados. pa:ra fms pmvidcnci:iJios.
Ait. 99. As coopet31ivas poderio ter ocosso. ~
'"'" associados. mcdiame dccisio de Assembl6a Gctal. b Jmbas
de crédilo especificas que beneficiem seus • r · .2..
Art. 100. Fica esa•):elecido o pazo de 12 (doze) mc:ses pua
que as ~tivas adaptem os c:stabliOS is disp siçõ cs desta lei.
Art. 101. Es<a leientta em vigona dalade mapnblícaçio.
n:vogadas as Leis D0 S. 164. de 16 de oottedxo de 1971 e 6.911.
de 30 de nwço de 191!2 c demais cfispooições""' C<ldDrio.
Jnrti'Fttçi'a

xvm.

O Ait. 5". inciso
da Conslilniçio Fedeal de 191!1!.
estabelece que "A criaçio de assoc:Wçüa e. na fOUD& da lei. a de
cooper.divas indepmdem de mrorizaçio. soado vedada a inlafo>rência estaW em seu fnncicaanw:nto". Este dú:pol;itivo ~
um avanço significdivo na eiabaaçio da aiDal a •• ,.• "çio. na
medida em que n::tirou a tutela do Estado SCibm a c:riaçio c fimcionamentD da "'E>nizaç>o """''C'"livista d e - ........amic:oo pjvados. Desde então. o Estado Aio pode mais to1elar o sistema
CODlO U.e ..,. facultado pela lcgislaçio liJllelicr e. em pomo. aiDda
cm vigor (Lei n• 5.764171). Este disposiôvo C"''DSCitqrimaJ taDdc
i lei complementar o estabelc:çjmcnto das: founas de firnciawmm..
to das cooper.llioa. •
O inciso XX do Art.. 5° da C. F. MI"'!*<""" 'PC "IÔD:gném
poderá ser compelido a associar-se cu a Jd..
. ...,...;m·•.
gar.mtindo a total e iaeslrila hl>erdade de ....,.;aç>n tanJo a pessoas físicas c jm:ídicas... Ainda mDs,. se w.:d: ·
,., os iDcisos
XVTII e XX do mesmo Ait. s•. fica gotUlâda a libeadadc de _,_
ciação c a Dio obrig3l.oricdad de 6liaçio a uin único sislcma de
_....,taçio ~-,.,.,.;do; qoalqna-lei- ....
nba propo< • obrigaulrie<bde de filiaçio ""
- [ÕO de DJDa
cooper.diva a- um único sistema de n:pn:se:ut.IÇio lcJIDU..SD-ia,. obviamente. incoostitucioml.
No seu Art. 174.
a QyntitniçioFcdcDJ afumaquc '"a
lei apoiar.í e estimulaiá. o CXXJpCDiivismo c oatas remoas de ..,...
ciativismo''. oo contexto do pçcJ do F-ado como qcDic Dl'lllmllivo e Je!Ulador da atividadc CCiliiÔIDiCL
A bisrória do~- - l i g a d o . àhi>IÕria da humanidade. mmada pelas alimçu. ajldos mli1Das.""""
as pessoos. As primeios a>op<n!ivu ""'moldes aJnais. surgiram
no inicio do séallo possodo (1844) na Alommba elosJolala. criadas por tr.lbaiha.dan:s como fauna de ~ mm solidiria
da produção e do ccmmno cm Ic.çio is • • • diç= s emcma de
exploração que c:uacterizaram o cçitaiismo DO s6colo XIX. No
Brasil. este tipo de orpnização ocxmõmica inicioo-se DO início
desse século. com a imigraçio emqJéia..

§r.

Em_ essência. os priocípios ~ asmnridos DD
muncb inléiro e pelos quais este projeto de: lei uc paurao, sio: tiYrc
acesso e~ volunlma; orgmizaçio ~ i• r . aj...
nação politica .. figiosa.. aocW. • sanai; sociedade civil ..... fios
luCI31ivos; n::aiizaçio das opcnções priorilaJimlente com 05 . . , . .
ciados: e a hberdadc de ~o e filiaçio.
De- os principois tipos de coopcntiwas que eximm boje
DO Brasil. iDclmivc com a oio cr.istêacia. ati: o momco1o.. de Je...
gislação complemeniar que oportmiizw o smgimeDio lle omilas
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bolho. babitaciomis. elctrifi~ runl. ínigaçio. eoeolares. pesca.
saviços. etc.. Atnabrrme existem a:rca de 4000 ooopc;rativas no
BrasiL das quaisnio mmos de 3(0) situam-se DO meio rmaL
A tf:DdeDcia do coopcl:llÍViSID bmsilciro .apco.ta pua o
crsdmc:nto do coopcntivismo urbmo. do c:oopc:ntivUmo de a:6dilo. do anbUc eatre as gandes esttutDIU e IS pcqocnas: cooperativas (a 1IIIIDitipaliza e ..pwwmç<o ji é uma rmdôacia). a
~ ~ a ~ soci:IJ e a cílciéuc:ia a:opre-soriaL l'&>bidúvKlasdeqneocoopentivim~o;;.,.,moocamoa
c:anbinaçio do elemeuto social e ~ IU:i uma impaltiucia cada vez maior. espocDimrrfc no CCIIk:XIO u:co&nico de crise
<XIlStalllc. em que aajoda mútua talde aaiDICIIÍzare pe:mlilira sobnMv&Jcia cc:ao&:üca.
A pn:seme propu<ÍIDia vO;a -1•""Mor os dispooitivos
~is oo 'P! se tcfem ao coapcmtivismo. dentro &:.
ptincfpioo <:aJS1iDciooais da • pÃii<a coopcntivi'la. &e

pmjolo.- .......-.......à opeciaçãodcola c..a. é o .........
do de vári.:. VD'jniricw n:aliza,iJc:s com o Sd« coopentivisaa.. em
eopocialu _..... coopcntivu. bem cano da <XDribuiçõo de
ririco _.,._. do 1ana. Em paitiador. colal><xmul am sugeslóes u xguioles midedn· a CPT. a CONCRAB. a COTRJ..
MAIO. a DNI"RaiT. o Insólnlo de Coopenoivismo e AsoccioliYim>D (SP) o CER1S. OOTEC (MG). APAEB (BA). VIANE1
(SC). CEI"AP. CEDAR. DESER. bem como os es<ndiosoo Daniel!Udl (CBUS) • Prof. Dinane Belaro (Univ=jdade 1jw1 e
V"'8ilio Perins (UNISINOS). Pnx:moo-se estabeJec:cr uma carta de principies do c:oopentivim>D devem orienw-. pdli<:a
c:oope:rativista no Bmsíl. pamitindo. cvidentanen'f; a liberdade de orgm;zeçãn. associaçlo e ~o. como assim delemlÍila. Lei Maior.
....
Saladas Sessões, 23 demmço de 1995.- Scmd<rEdwudo
Snpliq.

'

IEGlSI..AÇÃO CITADA:

LEIN"S.764.DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

- . P o l t i c a - de CoopcnQtrismo.
iDsCitlai 0 rq;.cj11ridico das .. 'wL coopentiTa
edi•traspcowidEacilla.
0

I

LEIN"69s1.DE30DEMARÇO DE 191!2
Alteno • n:daçõa elo ut. 4l da Lá .. 5.764, de
J'dedeaahrodel!I7L
(À ~ de ComriAUpio. J~Uti{;o e CM/Qdama-decúiio.....-)

sobre-

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N'82.DE U!J5

All<ra disposõliouo da Lá a• 8.004, de 14 de
- d e I'J90,- di!põe
de fi.
IISIIICÍalllalto oo âaabita do Sistema FiDaaa:iro de
Habitaçií:t c dá ou.traspauwidês:cia.

o Calg1am Naciooal-

Al'L 1° O ~ único dom.. 1° e o art..Z" da Lei 8.004.
de I4 de mmçode 1990. passam• vigcnrcom • ieguinle nodação:

''Art..lo -·-·------·
Puágl:úo único. A f"""•fizoção de venda. proveada. c:essio ou promessa de cessão tebúva a
im6vel gravado an favO!' de jmrjmições finaDCiadon. do
SFH dar-sc..á cm. ato CXJilCOIDi1an1e 1 tr.msfe:ência do fiIDC$5& de
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nanciam.ento respectivo, com a inr.erveoiê.ncia obrigató-

ria da instituição fma.nciidoia. mediante a assuoção.
pelo novo muruário. do saldo deveda- cootábil da operação. observados os requisitos legais e regulamentares
para o fma.nciamento da casa própria. vigentes Do momento da trasnferência.
Art. zoA transferência ciarl-se-á mediante simples
substituição do devedor, mantidas pam o novo mntutário
as mesmas condições e enc.ugos do <Xmtr.IIO original.
desde que se trate de fmancútmeniO destüiddo 1 c:asa
própria."

An. zo Esta lei entra em vigor na data de sua p.~blicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
É por demais sabido que a.blalm.ente as transações imobiliárias vinculadas ao Sistema Fmanceiro de Habitaçio 1lio sio realizados formalmente por temor aomcü:ulo das prestações do fmm-ciamento. Nesta situação, as panes contratantes não se legi~ a

obter os beneficias assegur.idos pelo SFIÇtais como a cobertu:m
do seguro de morte e invalidez permanente e o uso dos depósitos
do FGTS para amortização da d"wida.
A nonna legal. COill a prolifetação dos OODlmtos de "gaveta".
se tomou inócua. Mister se faz adaptar o ageote fmanceiro e as partes
coDU:atantes à nova tealidade. até mesmo pcrque:stio de segmmça.
Frise-se que não se vislumbra qualquer prejlízo is partes,
uma vez que o novo mutuário adquirente assume todas as dívidas
e obrigações do antigo muruário,
Ante o exposlO, considerando-se o beneficio_~ que advir.i com esta medida. conclamamos os ilustRs pae:s a aprovarem
o presente projeto.
Sala das Sessões. 23 de m.uço de 1995. - Sen.dar Jú&o

Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEIN"8.004.DE 14DEMARÇODE 1990
Dispõe sobre transferêod..a de finqnclall'fCIIto
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitaçiio e dá
out~ providências.
O Presidente da F.epública, faço saber que o Congresso Naci<mal de<..Teta e eu sanciono a seguinte Iet

An. 1o O mutuário do Sistema Fmanceiro de Habitação
(SFH) pode transferir a terceiros os direitos e obrigações deoom:ntes do respectivo contrato, observado o diposto nesta lei.
Parágrafo único. A formalização de venda. pro!llOSSa de
venda. cessão ou promessa dC cessão relativa a imóvel gravado em
favor de instituíção fJ..DaDciadcn do SFH dar-se-i em ato COllCOIIlitanle à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da in:;tltuiç3:o fmanci.il.dcn. medianle a assunção. pelo novo mutuário, do saldo devedor CODláhil da opemçio, observados os requisitos legais e R:gnlameDtlttleS para o fimnciameyrto
da casa própria. vigentes oo momento da tr.msfcti:Dcia, teSSalvadas as

-.iWflÇ'Ões especi-aíS-preVistas nos artigos~ e 3°desta lei.
Art. 2° A transferência dar-se-á mediaute simples substituição do devedor. mantidas para o novo nmblário as mesmas condições e encargos do contrato original, desde- que-,.; trate de .fmanciamento destinado à casa própria, cujo vala original oio ultmpassc os seguintes limites: _
__
_ ___
_
-I- contratos fumados até 31 de dezembro de 1979: 750 Valores de Referência de Financiamemo (VRF) (art. 4");
11 - contratos rll1D3dos de 1o de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 1984: l.lOOVRF;

301

ill- COOtratos ímna.dos de ! 0 de janeiro de 19&5 até a da!,a
da vigência desta lei: !.SOO VRF.

~

(À Comissão de Asszmros Sociais -decisão Terminaliva)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 83, DE 1995
Dispõe sobre o enquadramento dos juízes dass&tas temporários, como segurados, no Regime Geral

da Previdên<ia Soda!.
O Cong=so Naciooa! decret<
An. 1' Os juizes cbssistas lempOiários do Poder Judiciário da
Uaiio sio seguilldoo obrigaiOOos da !'!evidência Social. equipar.>dos
aos t::cabalbacb:es autéloomos, aplicando.se--lbes os disp:>Sitivos conc:aneol.esdasl..eis n'li 8.212e 8.213. de 24dejulhode 1991.
Parágrafo único. Aos suplentes de juízes cl.assistas temporários é assegurada a possibilidade de üliação. na qualidade de segurado fa.cuh&ti.vo, ao Regime Geral de Previdéncla Social.
Art. 2" O Poder Executivo ~gulamentará esta Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. especialmente a Lei n• 6.903. de 30 de abril de 1981.
Justificação
Os juízes classistas tCIDfX'lários da Justiça do Trabalho. nos
temws da Constimição vigeme, não se sÜbmetem às nminas gerais
~ EslalUtO da. Magistratura. Assumem o cargo sem aprovação em
concurso fl'ÍbliCO e .uã.o se sujeitam aos princípios rigidos que regem a c:::aneim dos magistrndos A cooçessão de aposentadOrias especiais a estes ~ classistas, em conseqüência. representa
umaJ:m:rogativa ioc:omp11tível com a namreza da função ocupada.

Na realidade a Lei n°6.903, de 30 de abril de 1981. veio estabelecer noxmas que privilegiam estes juizes tempocirios. concedendo-lhes direitos semelhantes aos dos juizes togados e vitalícios.
Descoohecc:u-~ desta fonna, as diferentes funções. atribuições.
competências e responsabilidades que fazem com que togados e
temporários pouco teDham. em comum no que diz respeito ao exercíciõ da atividade jurisdicional
A ConstituiçãO-de J988, no § 2° do art. 40, prevê que a apo-

sentadoria em

cazxos

ou empregos temporários dependerá de lei

que disponha a este respeito. A Lei rf' 8.647. de 13 de abril de
1993. en~taoto. limitoU-se a dispor~ a vinculação. ao Regime Geral da ~vidência Social dos. ocupames de cargos. em comissão sem vínallo efetivo com a Adminisrração Pública Fedem!. A
jllOSellle proposição. na mesma linha de oriemação. dispõe sobe o eo~
qnadz:amento, no mesmo RGPS, dos juízes classistas temporários.
A aposentadoria especial,. objeto desta prop:>sta de extinção.
por outro lado, representou em 1991. em tetmos de custos. o equi·
valente a um tetço do montante dos provemos pagos aos. servidores. iuativos (dados do Tribunal Superior do Trabalho), fato que já
nos pode dac uma idéia do peso que representa para o Estado a
manutenção desse privilégio.
Mais ainda. na forma da legislação em vigor, a ocupação do
cargo de juiz classista ~o. por cinco anos continues ou
não, dá direito ao :mcebimento de proventos integrais. o que representa um esiÚDlllo i indicação de represenlantes em véspera de
ap:>SCntadorla.. manobra atiavés da qual o empregado ou empregador pode sair do Regime Geral da Previdência Social é benefi.cíarse da legislação especial.
O'emos que a redução oos custos representados pelas aposentadorias especiaiS pode favorecer milhões de segurados que,
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mesmo contribuindo zegiamente. não podem gozar de privilégio
semelhanle ou sequer da expectativa de recebimento de um benefício
mínimo tuaável. apto a satisfazer as suas necessidades bllsicas. Por
es<a mzio. além das demais expostas. es1a01os propoodo o enqua<b.
mento dos juizes temporários oo Regime Gemi da Previdéncía.
Esperamos contar com o apoio dos ~ colegas para
aJKOVaçio da proposição ora justificada. tetldo em vista. principalmente. a necessidade urgente de mudanças na legislação previdenciária e a relevância do tema aqui ttatado.
Saladas Sessões. 23 de março de 1995.-SenadorFeman·

Março de 1995
IIArt,

zo --------------·---

7) Comissão de Desenvolvimento da Civiliz.ação

Brasileiia (CCB).
Art. 77. · · - - - - · - - - · - - g) Comissão de Desenvolvimento da Civilização
Brasileirn. - (-.)"

zo

O art. 105 do Regimento Tntemo do Senado Federal
passa a vigorarom a seguinte redação. passando o atual art. 105 a
ser art. 106. renumer.mdo-se os demais artigos:
. Art. lOS. À Comissão de Desenvolvimento da Civilização
do Bezerra.
Brasileira compete opinar sobre:
lEGISLAÇÃO errADA
I - proposições que tratem de assuo10s referente à civilizaLE!N"8.212,DE24DEJULHO DE 1991
ção brasileira:
n- polfticas relativas à implantação. consolidação e desenDispõe solm: a orga•'.mçio da Seguridade Sovolvimento da civilização brasileira;
cial, institui PiaDo de Çasteio, e dá outras prol'idêudas.
ni - pl..mejamento e execução de planos, prog:tamas e ouO Presidente da República.
tns iniciativas envolvendo. entte outros: formação. aperfeiçoaFaçosab::rCJ!eo~NadcotlcJocmtaceu~a~ mento c Hxaçio de :recuiSOS humanos qualificados no sistema de
··-----.. --·-----··--··----··------·-·ensino e a.dmiDisttação públicos. notadameote nas faixas de expanLEIN"8.213, DE24DEJULHO DE 1991
são da ocupação do tetrit6rio naciooal: fiXação de curriculos de

Dispõe sorbe os Planos de BeneiiCios da Previdência Social c dá outras providências.
O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional dc<:reta c eu sanciooo

a seguiDI:e Lei:
LEI N"8.647.DE 13 DEABRlLDE 1993

Art.

formação escolar em todos os graus; promoções de natureza cultuml db âmbito da União; integração de minorias; correção de distorções político-administrativas e sócio-econõm.icas.
· JV - a10S intemacionais concernentes. às atribuições da comissão.
Al1- 3° Esta Resohlção entra em vig<r na daLa de sua çublicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A idéia da criação da Comissão de Desenvolvimento da Civilização Brasileira foi fomJ.ulada pelo nobre Senador Jorge Ka.lume $JUC, em 1985, apresenloo projeto de Resolução com esse leor
cuja"justifxcação aqui reprodu.ziiemos, em seus principais tópicos:

----~---·---·--------------

, LEIN"6.903,DE30DEABRILDE1981
Dispõe sobre a aposentadoria dos juízes temporários da União de que trata a Lei Orgânica da
~turaNac:ional.

CONSTIIUIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASJL

--------·---------------40. O servidor seiá apo<ODiado:
-----··---------------------·§ ZO A lei dispcmí sobre a aposentadoria em cargos ou emArt.

pregos temporários.

(À a..i<aiode~Sodais-d<d:iio-~
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Os projetos.setão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resoluçã.oque seci lido pelo Sr. 1°

Secretário em exercício, Senacior' Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOWÇÃO N' 34, DE 1995.
Cria a Comissão de Deseu.volvimeoto da Civilização Brasileira.
O Senado Federal resolve:
-·
Art. 1° Os arts.. 72 e 77 do Regimento Interno do Senado
Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:

--

"A dimenslo pioneira do espírito brasileiro. que
penetrou corajosamente no interior do território nacional. exprime vertente car.~Cteristica da especificidade de
um tipo de convivência humana que. por ter assumido
coutamos próprios em nossa latimde. convenciou·se
chamar de civilização brasileira.
Euteilde-se aqui, p:n- civilização brasileira. o conjunto de reaiQ:ações COOCietas, recolhido ao longo da
história do Bmsil, que delemtinam a índole política. só-cio-<:Ultur.al e econômica da orga:aização instituCional do
país e o seu processo dinâmico de contínua recriação.
Na atribuição de prioridades ao planejamento do
progresso c do desenvolvimento nacionais, freqüentemeute têm prevalecido critérios unilaterais, no mais das
vezes do pooto de vista exclusivamente econômico.
Deve-se, por coosc:quinte, buscar uma linha política de
orientação e de ação que CODtribua para a harmonização
producente e dignificam:e dos cidadãos brasileiros com o
contexto espaço-temporal da terra e da cultura do BrasiL
O que- Iios compete agora, neste momento de transição do Pais, em que se articulam os componentes da
grnnde reinstilllciooalizaçao política da nação. é contribuir de modo substaDcial para que o cidadão brasileiro
comum seja iDstmmentado com UIJl3. visão e um discurso
realistas e coo.vinc:eotes sobre o próprio B13Sil. de fo.r:ma a
dar-Ibe motivação e capa.ci1ação pua atuar da fonna mais
pm:ncnte e eficaz na tiaDSfOl'Jlla.Ção de nossa sociedade."

Tais argumentos. por si só. ju.stificim a criação da referida
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C . -o a DOSSO Ver' oportuna C mezcxzdora de aprovação. Por
essa razio. cspecuDOS que DO$SIOS ilusttts pares acolham a presede
Sala das S<=õcs em 23

c.__

de""""' de 1995.- SeaodorJíilio
-

lEG/SlAÇÃOCTTADA .
SENADO FEDERAL

IIJeDO
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cm questio depende de votação, an rojo enranúnhamento

pocic<iofa=usodapola..,.ooSJS.~queodcsejuom.

O SR. FREITAS NETO- &.l'rcsido:ate, poço a palavra
paa mcurrinher
O SR. PRESIDENTE (Teda!io Vilela Fílho}-l'ln2 eucaminhora votaçio. c:oocodo a poJa.... ao Senado< Fmw Ne<o.
O SR. FREITAS NETO {PFL-PL Para eJlÇiminhv a votação.)- Sr. l'rcsido:aiC. 5Is. ~ falocm 0111em à ooile. cm

Sio Paulo. oadc :w:: c:acoulrava em ,...........,., de maíde. o Ptefcito
de T....ma, Prof=« lWmmdo WaD Feuu.
Foi WaD i'eiDz.""'
63
Art.. 72. M Comissões pmn......,..es, além da C)mrissio Di- anos. incoolestavcimcnrc uma das figuzu de maior' destaque na
vida pública piauimse. Professa- de llistóóa. estudiooo""" pn>~ sio as seguintes:
I} Qmrissio de Assuntoo l3wuilmX:os CAE
blemos piaouic:_., ~moo os c:ugos de professm =mdl.2)Comisoiode Assuntoo Sociais- CAS
rio .. allliga Escola ADioDino n.ire .. posl<rionnco.... o
3)Comisãodc Constjb•içio.Justiça c CidMiania- CCl
magi\dério superior~ DI: Famklade Ca16lica de Filosofm do Piauí _c
,.. Univemdadc Fedaal do Piaui.
4) Comisoão de Educoçio- CE
Como pollüco. foi
por T....ma, Vice-l'lefeito e
S)~ de l!ehoç6cs E:daicl<se Defaa Nocic.ol- C!E
6} CoaDs.io de s.mç.,. de Jnfia-Eslm!ma- Cl
Prdcllo.,. mr.diullc DI)F
ç:io. oo Govcmo Dirceu Art:ovc:rde~ e. fiDIIimmle, por deis nwvP'os, lloOYOJDCIIIC profciro de oossa capital
CAPÍI1JLO II
l l x = oiDda o owvP!O de Depulado Federal pelo !'Wlí.
OaCMifiM "çia
Em IOdas as f"lmçõos púbücas que dcsempeubou. """""' se
Att- T1 A Comissio ~ é coostiloida dco tilulams da houve c;Qm pobidade,. lucidez e ef"IC:iêocia. tomaiKJo.se assim uma
Mesa. tc:odo as demais • • mi g-es peu:oiwwtes o~ DIÍIDCm figona porad;gm<ria na vida púbüca pialúeuse. que c5í.ci.lmenlc
de IJlOIIJbloo:
podai =subotàuida.
a) Qmrissio de Assuntoo &:wõwicos. ZT;
O que acima de bldo 'Se deve salientar m vida pública de
b) Comissio de Asslmlos Socias; 29;
WaD Fezra:z é a fideiidadc às mas convicções. a sua iD.tcnza moc) Comissio de Comlimiçio.Jusbça e C"uladoaia. 23;
tal c a sua Cl.piCidade administr.ltiva.. atrlluiOs qoe o distinguem
d)Comissiode ~ '1:1;
.
cano uma das JJUkRs vocações de homem píblico de nossa tcrr:L
e)~ de Reloç&:sE:daicl<seDofcsaNacioool. 19e
WaD Feuaz dciu viúva D. Eu,gênia Maria Patmtes Fortes
I) Comissão de Scl'vôços de lnfi:a-Esbubla. 23.
FCD:1Z c cx filhos Luís Eugêoio. EWanlo e Rodrigo Ferraz..
§ 1• o IIICII1b<Óda Comissão Dimoa.., podai r.,.,.- par.
À sua família e ao povo pianimc, dc:Da assim uma lição de
tedcmtraCOmissioJ• a
me.
homem público inte:iJ:uoe:D.Ir. dedicado à sua 1em1. e à sua gente.
§ 2" Cada Semdor somcrc p>dai iDcgm" doas c• · -.,
JXSte poldX:ul;u; ..mo l!e deve.- ao caDobo. ao lt.lo e
à dtciiclçãoa:m qoe SCIDJR ....mJnisnw aDOSSI qocrii1 capitaL
<0100 - · - c:omo suplcUt. .
Teodo sido Slr!U cOa ""''dor na pnsrnbç:io ao orgo de GoverAit. .JOS Às CQi • õtt t.emp:aáias compete o ~
nador do Estado do Piauí. nan :a:sim. deJc me afastei oa vida púobo das atn'"buiçõc:s que lbcs fCJRm csp:
DWT!f;!' dcferidliS.
~ 121110 que. ao ser CJc eleito prefeito de nossa capital. em seu
último mmdato. com ele nwDve o mais perfeito~
CAPiruLovn
de q;ac ICSUitazam inúmeras: olns de ~ comum pua a coDasRcauiõcs
mmWaclc tuesiocata::.. ~ as ~ des&ac:o a Casa da Cultura
Art. 106 As cairissões rêouir-se-io as do'OJij...i'IFiêo•.C-'-I•css do de Ten::sina. a tm0111p. da Avenida Joio XXlB e o aocl vi.írio.. cm.
ccifioodoScmdoFcdonL
C(W)Sht!çio
Associmdo-me.. assim. com a mais viva emoção. à sua faO SR. PRESIDENTE (Teoloaio Vilela Filho)- O JlR!jdo mília e ao povo de uos:so Estado pelO grmdc srujmenro de dor
salÍ p:ab&:ado c. cm .scp.m.: riCIIi saiR a mea. dm:mlc ciaco
oom a pado de WaD Feuu. qocro podir- seja consõgn.ado na
sessões onJinirias. a riiD de mccbcr' ~ DOI tamos do .III. Ala dco llabolbos da sessão de hoje do Semeio Federal um vOO> de
4111. § 1•. do Re8ÍDJCDIO IDiemo. FiDdo esoc pum. = i dcspocla- prolimdo pesar por.,.. luluoso ~e~ de
do .is cxxrrissões COUJP"'enles
condnJêrvias do Senado Fcdeu.l à família. aoAfmücípio de TctcsiSob;e a mesa,. u::quetimcnloque sct'á lido peJo Sr. 1• Sem>
na_e ao &lado do Piauí.
tário em czercício. Senador' Nabw Júnior.
Muào obrigado. Sr. i'res;dente.
O SR. GERALDO MELO - S<. P=Hicnte. peço a palaÉ lido o segnilllc:
VIa. como Líder. pam enc.uninha:r a votação.
REQUERIMENTO N" 398, DE 1!195
O SR. PRESIDENTE (Teo<ooW Vilela Fdbe)- Coocodo a
Reqo=mco. oos ramos dom. 218 do Rcgimeuto Intomo palaVJa ao nobre SeDado< Gõr.tldo Melo, COIOO Udcr. para encac de accrdo com as tradiçOcs da Casa. as segninfes homenagens mmharaYOCação.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como Lidcr, para
pelo ~o do ex-Deputado Fc:dcz:d c Prefeito de Tc:niioa -- enr:nninhar a vebÇio. Sem revisão do or.tdcr.) - Sr- Plesidc:ote~
PJ. P>oC. RaimuD:lo WaD Femor
a) iuserçãoa:n ala de um VOIO de profimdo pes.;
. Sts.Scuada::a. o PSDB deseja expressar. peçm~e esta Casa. o seub) - t o ç i o de c:ondolêocias i fami.lia."" Mmiápio de :- timmlo de pCrda de Que todos DÓS estamos tomados com o deSapa=imcuiOdo Prefciro WaD Feraz.oosso~ deputic!o.
Tm::sio:a c ao Estado do Pimi'.
Aguc:trido,. lllladcJ[-. bomem de comportamento exemplar.
SoladasS=Cos, 23de""""de 1995.- - - 0 SR. PRESIDENl"E (I"..,.,;o Vde.la Filho)- o" noqueri- não apenas na atividadc politica cm seu Estado. mas participa:DI.c

Rq:immtolill<rDo

c!es"''"""""' _...........,aos

v..-.

T...;.;.._
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das decisões superiores do nossà Partido.
Como iDtegrante da sua Direção Naciooal. Wall Ferraz deixa um espaço aberto que há de ser preenchido pela sua lembrança
e pelo seu exeaiplo.
Em DOJ]l>.)- do PSDB. desejo associar o nosso Partido ao :requerimento que está sendo discutido, na esperança de que esta
Casa se associe aos sentimentos dos piauienses. dos Srs. Senadores que reprc:SCDU.m o Piauf e que expresse,. ein Jiõoie--de todos, as

nossas homenagens a Wall Ferraz.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Peço a palavm pam eneami·
ubar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE I,Teotooio Vdela Fdbo)- Couoedo a
palavm, para eocamjnhar a votaçio, ao nobre Senador Hugo Na-

poleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pal:a .,.....;nhar
Sem revisio do omdor.)- Sr. Presidenuo, SI's e Srs. Senadores, desejo, em nome da Udemnça do Partido da Ftonuo Liberal. macif...
taro mais profundo pesar pelo falecimento do Prefeito de Teresi·
na. capital da minha tetm, Professor Raimundo Wall Ferraz. Tive
OfKX1llDÍdade de CODbecé-lo há muitos anos e de conviver com ele
oa mesma agremiação política e em partidos políticos difem:l1.eS.
Nele sempre vi a mesma personalidade de escol. a mesma
elegâocia, a mesma retidã.o, a mesma seriedade e a !IleSIDã colllposnua de homem póblico que galvaDÍzoo, por assim dizer, a opi·
nião pública de TeresiDa. Os anos fomm passando e. quando fui
Governador- tive a subida homa de ser Govemador do Estado-,
ele foi eleito Deputado Fedc:ml. em oposição. e nem por- isso dei-

xamos de manter os I10S$OS entendimentos, as nossas conversas
francas e abettas. Quando da viiOriosa """'i'alJÍJa de T"""'""" Ne·
ves, formamos a Aliança Democrática.

e. entlo. voltamos a nos
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Foi Procurador do Estado, Vereador de T~ina, Vice-Pmfeito. ~feito por tres vezes e candidato a Govemador, ocasião em
que não logit>U êxito, mas depois voitou à Prefeitum pela mio do
povo e pela voz das umas. WaU Fmaz coosagrou-se- como um
ptefeito realmenuo bem quisto pela população. Vai ser dil!cil substituí-lo no âmbito municipal; vai fazer fa1ta à política esladoal e
deixa um exemplo.marcante para o Piauí..
Eu gostaria de dizer, Sr. Ptesidc:Dtc. que este homem. que
afinal foi chamado de prefeito mais pop1lar do Bms:il. no seu segundo mandato, era, oomo disse o jomalista Luiz Belio no j<mU
Meio Norte de boje:
"Wall Feuaz em uma penooalidade solar. Nio no senlido
das personaJidades fortes que impõem sua preseDÇa, suas palavns.
seus atos e suas idéias, a partir de uma vontade pesscal inltDSa e

dominadora.''
Acrescenta:
''Seu carisma era dom natw:al.
Corisma t uma palavra muito gasla, muito desvimlada pela

falta de cuidado no seu emprego, mas COD.tiirua sigoiftcmdo a qualidade ou virtude de pessolS que. como Wall Feaaz. :revelam um ·
poder de aura e um pxie: de iDfluência fora do conmm sobre um
grande número de seguidores..
Nos limiuos da sua esfeta de influência, ninguém jamais per·
guntou quem era o líder. Todos sabiam que era ele.
As pessoas gostavam dele porque ele inspirava confiança."
E fmaliza Luís Belo:
"Não agredia. Não humilhava. Não se vingava.
Wall Fenazem um espírito superior.
Raimundo Wall Femtzc:ra um homem bom."
Quando fui govemador, mesmo tendo apoiado outro candi·
dato. cõJ:npali:ci, como Govemador. à sua JX'SSC e tivemos a oportunidade de uma administraçio coojm.la que durou poucos meses.
de I~ de janeiro de 1986 a 14 de maio daquele ano, quando renunciei "para desincompallbiliz:ar-me e candidatar-me ao Senado da.
República, pela primeira vez.. Tmhamos um enll'osaDlento administmtivo excelente e- como disse- um tratameDto respeitoso recíproco:
FiDalmeriuo, Sr. Presidenuo. quero dizer que o Govemador
do meu &tado. de quem sou advctsário, teve um gesto Iugo. o
gesto de ofe= o Paládo de Kamak, sede do govemo do Piaui,
para o seu velório. Razões outtas nJo pemlltiram que assim o fm-

umr oos mesmos anseios. na mesma vontade de ver o País liberto
do sistema autoritário para ingressar nas águas claras da democracia. Nesta ocasião Wall Femlz candidalou-se, nos idos de 1985.
Pn:feiro de TemsiDa. J.t o fom anterionnc:nte, como bem salientou
o Senâdor Fteitas Neto, prefeito nOmeadq pelo Govemador' Dirceu
Arcoverde Mas, desta vez, voltou pela voz das umas, pela vontade do povo.
Teve um mal súbito e um problema cardiaco. e eu. como
govemador', fui visitá-lo em São Paulo, no Instituto do Coração.
Ao regressar a Teresin:a. ele teve a gentileza de agradecer publicamcm.e a minha visita. através da telev'isão. do rádio, dos joma.is.
se. mas bCUVf' O gestc?.
Aimal de cootas. de lá para cá foram m_uitos anos. Quando
Gostaria de diUr que visitei S. Ex_i no_ Hospital Albert Einseu era Ministro de Estado das Commicações teeebi em audiência uoin há dez W.S. Segundo o seu médico, o Deputado Estadual Wila visita do Prefeito Wall Fen:az. Ele pedia para a Fundação Mon- son Martins, seu estado agravava-se dia-a-dia.. e sua saúde, segunsenhor Chaves uma estação_ de rádio educativa para Teresina. E do se dizia no Piauí. infelizmente. a cada dia. descia um degmu.
tive a oportunidade. antes de sair do Ministério. de encaminhar ao
F:tea pois a lembrança e o registro. em nome do Partido da
Presidente Itamar Fr.mc:o exposição -de motivos no sentido de que Freme Libetal. de grande pesar no eocamiohamento desta votação.
autoriz.asse aquela coocessão.
Concluo, Sr. Presidente.. para dizer que Wall Fenaz- cano
Mais. tarde, fui a uma soleoidadc no Palácio da Cidade, sede diria Sêo.eca - "encontra na morte o porto traDqüilo do etemo :mda Prefeirura de T eresina. coostiUída na administração de seu ante- pouso''.
cessor, Freitas Neto, ele. Wall Ferraz. já pr!lfeito pela terceiia vez.
Era o que tiiJha a dizer, Sr. Presidente.
eleito em 1992. solenidade: essa de lançamento do selo ~ora
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidenuo. peço a pativo em homenagem a Carlos Castello Br.mco. iniciativa minha lavra pai3. encaminhar a votação.
quando eta MiniSirO de Estado das Comunicações: Depois foi a
O SR. PRESIDENTE I,TeotoDio Vilela F'dbo)- Couoedo a
inauguração do museu da cidade. e lã estava exposto o fattlão de
Carlos CasteUo Bcmco, que havia sido doado pelo Governo do
Estado do Piauí. quando ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. e eu era o governador de então. exibida a Ordem
W Comunicações. ourotgada pelo Presidente Itamar Fr.mco,
quando eu era o MinisttOda ma.
~ao obstante a siblaçio de adversários. havia uma elegância. :mod6stía à parte rttíproca. no tratame010 pessoal entte ambos.

a

palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, para encaminhar a vo-

tação.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT·AP. Paa encaminhar

a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente.- sn e SIS.. Seoadores. em nome da. Liderança do PDT. manifesto sinceras ·condolências pelapenla do Prefeito Wall Fezraz, de TeresiDa.
Considero, pelo que já foi colocado pelos DC6SOS colegas do
Piauí. a grande impottân<:ia da. sua vida plblica., com relação so-
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bretudo à Cidade que admiD.istn.va ceste moinento.
PT
Associo-me, em nome do PDT. aos autores do requerimen~ José Eduardo Dutta
Marina Silva
to e levo ao povo do Piauí e aos familiares do Sr. Prefeito os nosO SR. PRESIDENTE (Teotônío Vilela Filho)- O Senhor
sos sinceros votos de pesar.
Presidente da República editou a Medida Provi&ória o 0 936, de 7
Muito obrigado.
de março de 1995, que "dispõe sobre o pagamento dos scrvidon=s
O SR. PRESIDENTE (TeoiOnío Vilela Filho) - Não ha- civis e militares do Poder Executivo Federal inclusive suas autar·
vendo mais oradores par.l encaminhar a votação e havendo quo- quias e fundações, bem como dos empregados das ._-.... públirum regimental, passa-se à votação.
-cas e das sociedades de ~mia mista. e dá outras providências".
Em votação o requerimento.
De acordo com as indicações das lideranças. e nos tCIDlOS
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- dos §§ 4°e SO do art. 2" da Resolução n• 1189-CN, fica assim coostitados. (Pausa.)
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir pm:ccr sob:e a matttia:
Aprovado.
Sc:oadores
Será <umprida a deliber.içio do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (TeoiOnío Vilela Filho)- De acordo
Titulares
Suplentes
com as indicações das Lideranças, a Presidência designa os memPMDB.
bros da Comissão TCO'lpOt'ária destina.da ao estudo do Protejo de Coutinho Jorge
Ouios BezcrniRonaldo
Lei da Câmara n~> 118, O: 1984 (n° 63475, na Casa de origem), de
Cunha Lima
Gilvam Borges
iniciativa do Presidente da Repiblica. que institui o C6digo Civil.
PFL
SenadoftS
Fcmcelino Pereira
V Won KleinuôiDg
Titnlares
Supleutes
Élcio Álvares
Hugo Napoleão
PMDB
PSDB
José Fogaça
RamezTebet
José lgnácio Fen:eira
Lúcio AlcâDtara
Roberto Requião
lrisReuude
PSB.
Ronaldo O.mha Lima
Ney Suassuna
Ademir Anc!Iade
PFL

Josaphat Marinho
Guilbenne Palmei:ra
Edison Lobão

José Ignácío Ferreira

PPS.

CarlosPatrocfuio

José Bianco
Waldeclc Omelas

Luiz Alberto de Oliveira

LUcidiO Portella PTB
Emília Femandes

PP
Antônio Carlos Valadares
PT
Lauro Campos
Benedita da Silva
O SR. PRESIDENTE (Teo!Onío Vilela Filho)- De acordo
com as indicar;Pes das Lideranças, a Presidência designa os membros da Comissão Temporária destinada ao estudo do Projeto de
Lei da Cãmar.on•73. dC !994(n°3.170/93, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República. que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.
Bematdo Cabral

Titulares

Suplenl<s

PMDB
Gilbetto Mir.mda
José Fogaça
Mauro Miranda
José Agripino
Hugo N;tpoleão

Francelina Pereir.J. Geraldo Melo

Jader &rbalho
Flaviano Melo
GersoaCamata
PFL
Carlos Patrocínio

RomeroJucl
fu:itas Neto
PSDB
Sórgio Machado

PPR
Epitácio Cafeteiia
Vahnír Campe!o

Deputados -

PSDB
Jefferson P~s

PPR
Esperidião Amio

Roberto Freiie

Titulares
Arolde de Oliveira
Alberieo Cordeiro

Jor~ Wilson
Adroal.do St=k

PPR
Benedito Guimariieo
PDT
Senfzm Venzon
Silvio Abre!>
• Bloco (PL-PSD-PSC)
Marquinho Cbedid .
Málcia Marinho
De aCOido com a Resotuçio n° I. de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 23/03/95- ~da Comissão Misu.
Dia 23/03/95- illstalação da Comissão Misu.
Até 13/03195 - JX3Z0 pal3 =ebimemo de emendas e para a
Comissão Mista emitir o pamcer sobre a admissibilidade.
Até 2'}}03/95 - prnzo f"mal da Comissão Misra.
Até 06/04195- prnzo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Teotônío VIlela Filho) - O Senhor
Presidente da República. editou a Medida Provisória 0.0 937, de IS
de ma.IÇO de 1995. que "estabeJece nomJ.aS para outorga e pronugação da.s concessões e permissões de serviços públicos, e d! outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos
dos §§ 4° e 511 do art. 2° da Resolução D0 1189-CN. fica ass.im constituída a~ Mista. incumbida de emitirpuecer sobre a maléria.:
Jair Bolsonaro

LecmarQWnWlilha
PfB
Marluce Pinto

Seu adores
Titulares

PP
José Robeno Arruda

OsmarDias

Suplentes
Bloco (PFL-PTB}
Roberto Pessoa
João leuseu
PMDB
Zila Bezem.
PSDB
Eduardo Masca=has

Suplente:;
PMDB.

José Fogaça

Aaviano Melo
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Fieitas Neto
Elcio Alvares
Tcotonio Vilela Ftlbo
José Roberto Anuda

PFL
Franeelino Pereim
Edison Lobão
PSDB.
Geraldo Melo
PP

PMDB.
Pedro !rujo
PSDB
Salv&dorZimboldi

FlávioAms

PPR
JatbosLima
PPS
AuguSIO Catvalho
PV

OsmarDias

PPR
Esperidião Amin

Março de 1995
Marilu Guima!ães

Onofre Quinan

Casildo Maldaner

S&gio Arouca

Lucidio Portella
Femondo Gabeira

Deputados

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a ttmútação da matéria'
Dia 13/03I9S- desigoaçio da Comissão Mista.
Os6lio Adriano
UmaNetto
Dia 13103195- instalação d& Comissio Misla.
César Bandeira
José Carlos Aleluia
Até 22103195 -pmzo para rocebimento de emendas e para a
PMDB.
- Comissio Mista emitir o puecer sobre a admissibilidade.
Mauri
Sérgio.
Alberto Goldman
Até 3!103195- praw !"mal da Comissão Mista.
PSDB
Até !S/04'95- praw DO Congresso Nacional.
UbiJ:aw> Aguia<
JoséADibol
O SR. PRESIDENTE (TeoiO!Iio Vilela Filho)- O Senhor
PPR
Presidenle da República editou a Medida Provisória n° 939, de 16
GeiSCil Pems;
de DJlli'ÇO de 1995, que "extingue as vantagens que menciona. imBL (PSB-PMN)
titui os Dócimos Incorporados. e dá outms providências"Jer&rimo Reis
José Chaves
De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos
PCdoB
dos §§ 4° e 5° do art. zo da Resoluçio n° 1/89-CN. fica assim consJandir.t Fegbali
Agnelo Qoeiroz
tiblída a Comissão Mista iorumbida de c;mítir ~ soble a maDe acordo com a Resoluçio n° 1. de 1989-CN. fica estabe- téria'
lecido o se,.guinte caleodúio par& a tramitação da Dllltéria:
Dia 13103195- dcsigoaçio da ConDssão Mista.
Dia 13103195- instalação da Comissio Misla.
rotulares
Suplentes
Até 2!103/95 - praw para t=bimeDto de emendas e para a
PMD!l
Comissio Mista emitir o parccel' :so~ a admissibil~
Nabor Júnior
CarlosB=
Até 30103195- praw !"mal d& Comissio Mista.
Humberto Lucena
Ney Suassuna.
Até 14104195- praw DO Cobgresso Naciooal.
PFL
O SR. PRESIDENTE (Teo<ooio VJ!ela Filho)- O Senhor Elcio Alvues
José AlvesVilson
Presideme da República editou • Medida Provislcia u• 938, de 16 Kleiniibing
Carlos Patrocínio
de awçO' de 1995, que "altora dispositivos da Lei n• 4.024, de 20
PSDB.
de dezembro de 1961, e da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de
Lúdio Coelho
1968. e dá Out= providEncias".
PL
De a.ãmJo com as indicações das lide:rançG. e nos teimes RomeuTuma
dos §§ 4° e 5" do art. ·2" da Resoluçio n• 1/89-CN, fica ~SSim coosPTB
tiblída a Comissão Mista inalmbida de emitir puecer sob:e a ma- Valmir Campelo
Luiz Alberto de Oliveira
téria:
Deputados

. T"otulares

Supleutco

Bloco (PfL-PTB)

Senadores

Supl-

Supleutco

PMDB
Roberto Rcquiio
Ney Suassuna
Hugo Napoleão
Waldeck Omelas
Lúcio Alcintaia

RamezTebet
Coutinho Jooge

PFL
JoãoRocba
José BW>co
PSDB.
Artur da Távola

PDT
Sebastião Rocha

DucyRibeiro

PT
Marina Silva

José Outra

Osvaldo Coelho

Maaoel Castro
M&udcio Najar

Supleutco

Bloco (PfL-PTB)
•
Arolde de OliveimPaes

Augusto Viveiros
Átila Lins

PMDB
Zaiio Rezende
~Aureliano

· Nestor Duarte

PSDB.
Adroaldo St=l:.
PPR

AmaÍdo Faria de Sá

Emldo Trindade
PRP

Adbemar de Buros Filho

Maria Laura

Deputados
Titulares

Bloco (PfL-PTB)

PI'
JoséPim.....l

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN. fiCa eStabelecido o seguinte calendário para a tnmitaçio da matéria:
Dia 13103195- desigoaçio da Comissão Mista.
Dia 13103195- instalação da Comissão MisiL
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22/fJ3/9S -praz;o para recebimento de emendas e pam a
Comissão lvfista emitir o pamCCr sobre a admissibilidade.
Ali31103195- p!liZO rma1 da Comissão Mista.
Ali 15/()4195 - p!liZO no Congresso Nacioaal.
O SR. PRESIDENI'E (TeoiDI!io Vdela Filllo)- O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 940, de 16
de março de 1995, que "altem o art. 5" da ui D0 7.862, de 30 de
ouUJbro de 1989. que dispõe sobre a remuoemçio das disponibili·
dades do Tesouro Naciomtl''.
De aeordo com as iadicaçile• das lideraoças. e aos 1em1os
dos §§ 4° c 5° do art. 2° da Resolução D0 1!89..cN. fica assim constiUJída a Comissão Mista incumbida de emitir pa=r sobre a matéria:
.
. .

Scuadores

Robetto Requiio
PedroSimoo.
Elcio Alvares1os6

.Freitas NetQ
PSDB
José Igmcio F=ira
PSB

Ademir Andrade
Roberto Freire

Suplentes ·
Bloco (PfL.PTB)

Luis Robeiío Pollle

Paulo Bauer

Belioho Rosado

PMDB.

~ga Mota

•

Jayme Santa!la

PPR-

Roberto Balestm

PP
Odelmo Leio

!'.firo Teiseira

Waldeck Omelas

PSDB.
José Igmcio Fe=ira

Jeff=on P=s

PP
AorooioCarlos Valadare•

JoséRobettoAnuda

PPR
&peridiào Amin

Deputados
Supleo!e>
Bloco (PfL.PTBl
VdmarRocha
VlCCilte Cascionc

Paesl...andim

Rodrigues Palma

PMDB.
José Thomaz Nonõ

Régis de Olivcim

Arj!Wa

PSDB
Mário Negromonte;
PPR

Alzira Ewerton
Bloco (PL·PSD-PSC)
funeiseo Rodrigo..
Bloco (PSB·PMN)

Luiz Piauhylino
Nilson Giboon
De acordo com a Resolução D0 1. de 1989-CN, fica estabe-

leclilo o seguinte ealCDdirio para a tramitação da matéria:

JOsé Jcxge

PSDB.
Herculano Aogbinetti

Joel de Hollaiida

Pedro Canedo
. .

.Deputados
Titulares

PFL.
Guilherme Palmeira

Carlos Patrocío.io

Luciano Cas1r0

PPS

Rubem Medina
Robetto Pessoa

Ronaldo Cunha Lima

Titulares

PFL

Gezaldo Melo

Suplen!e>
PMDB
Getson Camata
Onofre Quinan

Ramez Tebet .

Supleotes
PMDB

Guilhcune Palmeira
Agripiuo

Titulares .

U.y Dias

Titulares
lrisRezeode
Gilbetto Mimlda

Senadores

Carlos Camutça
PDT
• GiovomJi Queiroz;

De aeordo com a Res0luçion'1,de 1989-CN. fica eotabolecido o ..guinte ealendário para a tnunitaçio da UJ&téria:
Dia 23/03195- designação da Comissão Mista.
Dia 23/03195- instalação da Comissio Mista.
Ali '22100195 - pnzo para t=bimento de emendas e para a
ComissãO Mista emitir o parecer sobre 1. admissJõilidade.
Ali31/03/95- pnzo rma1 da Comissio Mista.
Ali15f(J4195- p!3ZO no Congresso Nacional.

Dia 23/03/9S- designação da Comisoio M"!sta.
Dia 23/03195- instalação da Comissão Mista.
Ãli 22103195 -znzo para ~de emeodas e para a
Comissão Mista emitir o pa=r sobre a admissibilidade.
Ali 31/03195- pnzo 6UJd da Comissão Mista.
Ali 15f(J4195- pnzo no Congresso Naciooal.
O SR. PRESIDENI'E (Teorooio Vdela Filllo) - O Senhor
Presideule da República editou a Medida Provisória n• 942, de 16
de março de 1995. que "dispõe sobre a vinculação da Fundaçio
Osório, e dá outras povidêucias".
De acordo com as indicações das lider.mças. e nos leiiDOs
dos §§ 4° e so do art. r da Resolução n° 1/89-CN, fica assim consticuída a Qyn;mo Mista inannbida de emitir parecer sobre a matéria:

Seoadon:s

Titulares

Suplen!e>

PMDB
Gilvan Bcxgeo

Humberto Lucena

O SR. PRESIDENI'E (Teorooio Vdela Filho}- O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 941, de 16 Júlio Campos
de março de 1995, que "dispõe somo o cxetácio das alribuiçõeo Joel de Hollaiida
instilucíooais da Advocacia...Gem.l da Uniio. em cuáter emcrgencial e provisório. e- di ootras providéncia.s''.
· Lúdio Coelho
De acoo:lo com as indicações das lideranças. e DOS tennos
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• l/89~. flca assim CODStiblída a Comissão Mista incumbida de emitir paieCCr ~ a ma~:
- Benedita da Silva

Coutinho J"'l!e
Ronaldo Cunha Lima

PFL
Odacir So<m:s
José Agripino

PSDB
Lúcio Alcântara.

PDT
Daicy RibeiroSebastião Roeba
PT
Marina Silva
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ao l8do da wu:upç:io oo &ccutivo e..., Coagiam N8cicoal a figomo elo """"!*X"· A Ú80"' daqaclc - . clip-oe do J-=8CID.
vem asimJo o pnbc:aDdo iliciloo - o o&iocao 1ca1J> da história deltt País.
Eoa a>! dos Wll.......... foi - - , . Jesislolma
- " ' JICI"lUDO mzio IIIIIÍto siolploor. L<:mluMw do que o l.ider

Luciano Pizzatto
Félix Meoc!ooça

PMDB
J<>OélbomozNooll!

Hélio Rosas

doPMDB.oSalodorJodcr-.-..;.,qam:uc~osobcr

o ~de,. na h :g· ''4 •• passada,. 1111 <PI do Ptçaua:ado~ c.: Par1amomon:s, queliveama"""'!"" dolllioP:cdo.,....maadalo
de sms cok:ps. aio tivenm: a mesma ccapm de ~madi-

PSDB
CcciO>dua

PPR.
R.amomdoPC do B

Jair Bolson.uo

..,. dowquiciroo e<XmiJOol=~que- foi a 0'1
k:rpuadidudoqada mmeiat,. ~as oejt, l!:ropaclo por
Dio fugir do oliugirco...,. po6pioo a>lepo.l'cajao a CP! queria
iave:ctipt. c tinha tudo pua a:'lltÍDIUr' :ãn ··a \ a fig1ma do
c::ompcr-;
mais .timle. o C z
NlciooaJ. nio
.ps dilall!ro pam p:m a <PI dcse:uvoM::rm- trabUbos; px
fim.lliYcall» que c::c::a:rr <XIIIb:l. o tempo c o 'IÜJiiiDJDJD cpe !lOS
da.n,. em • • • ti;« s def'mili:Yas. foi. liD liÚDiiiX1 ~ tivemos: que
mocliàra....,tap<ito:oqueeslio-- fqoc"'-iguomos
virioo
doails e llio opm:moo nada.
Fui oieSpCIDSivcl cu cmm mm o op• · • clia:DJo que c::ouclgjrfa""'" oqoc havUo com .daçio- P '
w pom Dio <lizm:m qae fugimlx c cicixamo5 de -.lislr a-.-.. pste e as.mmiIÚimo& a vspooabolidode do aiarum& a! doo~ E isso
foi aprovado. E. na
1 •s• • da QJI do caça:uaa*» ICm li a prin-

Ricardo <i<m)'do
PPS

Ságio ~
De acordo cem a Rero1nçion° 1. de 1989-CN. ficaatabcJcc:idoo seguintec:aleDdiriopu:aa tremjtw;iiodaiDII&ia:
Dia ~- dcsi.gu.ção da C<JDrissio Mista..
l)ja 23103J'JS-im'ohçioda Comisãoll6ao.
Até 22103195-pnmponno d ·u •modoCCJellllose poma
Comissão Mista emitir o pamccrsobrc a~
Aié 31/0:m!õ- pnzo l'ioal da eo.ms- ll6ao.
Aié 15104195- p:3ZO DO Coagrca:o NaciaaaL
0 SR. PRESIDENTE ( r - Vilela Filio) - SOO.., a
mesa. • • u 'i'· rçin que será lida pelo Sr. t• Scc:tdirio em esm:icio. SCiJado< Nabodumor.
~~

Erftrf....,.

Augus&o Carvalho

""""erir

oom:

Semdor &pcódiio Amia.

oom:

Salodor Edoalclo Suplicy.

(Pausa)

Coocedo a palavr.l ao oom: Salodor Anl&õoc.too MlpIbãcs. (Pausa)
Coocedo a palavr.l ao oom: Semdor Pedro Sim:u. pr20
minutos. na forma rogimo!UL
0 SR. PEDRO SIIIION (PMDB-RS. Pwumcia o ocguüoe
disanso. Som .evis5o do onodol-.)- Sr. P=idcule. St'S e S... Porlamentares. vollo a esta tribuna pua ea.IRpr' o docuua:uCo cp1e
consútuía a O'ldosCoauplotes.
Conforme I1!COitbm V.
cu vim a esta lribma e expliquei as düiCOidadc:s que estiv2100S tmdo pua c:riK es1a (p'( oa
Câmar.l dos Deputados. portpe acbivmaos muito impoda"t"'. que
fosse uma CPI mista. como bavia sido as dou wmis:soes .dléóo~ a esta. as quais wmpõem o tripé da ética c da JOOQ'izaçio da
coisa pública no oosso P3is. Tanro a Comissão que ~ DD
impcadunent qo.:mro a do Otçamedo tiriwn sido do eoogRSSO
NacionaL Tive ampla participação o.u mas. E nelas CDIXIIIIclmDS.

&-s.

~

cipoL
-

SODhor-..._
Nos t=Dos do ut. 118. § Z' do Regimmro !DIEmD,..,.,;.
co a V. Ex" • prcm>pçio elo pnzo da Comisão do As3lmks Sociois para
por=r o Projeto do Lei da Clmaa ••
ll4. de 1994. que ''xogulawoulao § 7"eloat.226da0 1>1 ·ç;;,
Fedenl. que 1!3ta do plaDejamcDto familiar. Mi•hdett pwoJidodes
e dá outras prolll'idêacias''.
N<f" opodU.1lÍ<I&dC. t=aVO a-V. Ex'pmleSIO& do C<liiÃIII:Dção.
SaladasScssões, 22dommçodo Im.-SalodorBeoiV.,.
ras, Prcsidenb: da Comissio do Ass1mros Sociais.
O SR."PRESSDENTE (rOOiiluio Vilela Filho)- A..,.,;.
caçio lida voi à piblicaçio.
O SR. PRESIDENTE (feolilaio Vilela Fillo)-Hi ondoConcedo a palavr.l ao
(Pausa)
Coocedo a palavr.l""

plUYOS.-.....,. vmoo

TOIIbo oqui um omplo ot:DOIIIIOdooriêquedeooc ,..levado

É IidõL a scguimc

teS inscritos..
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par1UDOoutraCPique>iládopois.

Eu.-o. Dio se dig::. ~ as~ de o Sa.dcr' Palro Simaa. est.- iDsistiOOo DeSia mdíria. E qoc ~decidir x. apar:a~

ou

SIC'

-"""'""

•

uma pcch.

~o

...-n. aáo que se

ama..

.. Nio caasegoi ir às vorações na
cmham tivesse falado com oo l..idcla do PMDB, elo PSDB e do PfL O Deputado
José Gmoim, qae estava collc:odo as wiumaw. ji estava com
130;éprecisodclJ3.ccrCadel'iO · 4 u Eatn:ramo.oUder
do PSDB ~ uma cuta. ao Pl • .f 11! .Jcxé Samcy dclcrmiaocdo a miaodadas assiuluns elo PSDB.- o que estw
fidmdo: PSDB. Depois cürm poc:mà u r......_ do PSDB. do

di=Jdo--

I'FLedoPMDBe 6z-llcsumampiooo......,do""'•'"tm()S
.,.. 0'1. S. En Cll5o
que ......... poRIUe
ãao voi WiDjiiW as b:abolhoc do Revisio da a-iuiçio.
l..oDge de mim peDSU' em eo:opuna:ta: m IDibdlcs da ~
c:aJS1i1Dcicao1 aào que é fi• I
W a - - . _ e me coloco
....., aqueJos que eslio düposrDo a am:pçor
em lomo
daRevisiodaComti!uiçio.MooDiosci_,_........,está
lipla a <llllra. Ac=ito que~ rue.: ....... qocslóes.
pmquo xbo.,.. o dooriêqueji foi~- iDeio para
uma gaveta.~ e ainda \'alDS a:r~dos do oiota:levadoadiaDeum--.oqoc..;Jico<pda mda·
de. Enlão. dizia oos Uclc= do PMDB, do PfL e do PSDB oa Câmmi doo f\ep"'odos <pJC C<DCOldo em • - <0111 odocumcu·
!D, pccfirmoo a sofrlaçõo da Qwnjssõo I' I
• do 1D1p>ório e
que aw:uuJa"'• oom S. En. iDcmive.. Calei c:um o p6prio Presidc:ole. Soobo< FanaDdo fkmiquo Cadooo, qoc • LidonDças.
-cem a Plc::üdl!ucia do Coograsoe da Cimaa.,
um molllCdD mais~ oWS ~ apmbDdtt dr:tnmjmdo tempo pua a jnst?Iaçjo defmitiva. Os três I..ideR:s se -...iraD e o Lider do PMDB veio me COIDII1icar IJie eles Dio liiDim ~
do. Não aceilavamassimra CPI oem p:a. ioslalarapa,. ocm para
aguaxda:r :oWs algum lempO.
.
Com isso. tenho •
o doc:umrmo.,. Sr. Pa:sidcule. call as
a.s:rioaluras daqueles qoe me borr.l:ram cem sua: a:uiu:mn:as.. mas

ao-
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achei que poderia CODtinuar buscando as 170 assinaturas,. o que seria um ato COilll'ário ao Pres~te, aos Lideres dos tr& maiores
Partidos. Foi quando =ebi a proposta do Uder do meu Panido,
Jadet Barbalbo. Diz o Senador Jadcr Barbalho: -Mas se V. Ex*
llio tem tido neDhuma pmxupação. porque. no Senado, em nenhum. mOJ:IImto, Dellhum Líder c nenhum Senador se preocupou
cm Dia dar a sua C<:lllCttdiDcia c cm assinar a CPL Propôs o Senador Iaàer que eu fizesse a solicitação 110 Senado, uma CPI só do
Senado. Tenninada a sessio, fui ao gabinete do SOIIlldor Jader e
lhe disse: ''Olha. meu Uder, V. Ex" está fazendo uma proposta que
'CCilSidero importante. Se V. Ex• cnteDde que deve ser feita eu a
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salvação do Brasil. a Constituiçlo-Cída.dã. _Na vetdadc, ela que.
na m.inba opinião. não é tão ruim comó querem diZer, mas também
não era tão boa. como quciiil;n apR:,goar, não alterou os problemas
e não solucionoo as questões do nosso País.
Que ela deve ser moclif1C3.da, deve. Que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e a sua Bancada. neste Congresso, devem fazer um esforço enoane pu:a modificar a Constituiçio - eu
seu o primeiro que rccooheço -._sim. Com toda sinceridade, penso
que é muilo diJicil a função do Pn:sideuto Femaudo Henrique Cardoso, porque Sua Excel&cia.tcm que enviar para este CongteSSO
emendas constitucionais sabendo que o Congresso vai querer ueIêvo odianle". E S. Ex" coof111D00. O Senadoc Jader Bart>alho pe- gociar. E Dio sei até que ~ se irá neioéiar- Em oulras pala.diu uma mmiio com o Praidcnle José Samcy e as lideranças de vras, já há matéria que. está úrilando, que está protestando, mas
bonc:ada pora debotomlO!l A maléria.lnfelizmente, 12 dias se possA• que é feira pon negociar pon, <lepois, aprimomrmos. ou se ela já
ram. por várias razões. até pxquc esla Casa está numa caricia vem cano eslá prevista que ela deva vir. Acmdito que vamos enDiuilo grande, e a :reunilo Dio foi feita.
trar com profundidade na ftifoana da Constituição. mas penso. Sr.
· Veobo a esra Casa. ncstc momento, dizer que temo em Presidente. que mais importante que a ref'Ollll& d!l Constituição é
miaç. Sr. Presidente. o documemo que cria a CPI no Seuado da
COillimwmos no cammbo da setiedade, da DlOIOi e da ética que
Repo!blica. Tenbo 26 assinanlns; falia uma. E llio falia uma assi- n6s começamos porque, isto sim,-~ minha opiniio. é a primeira
DaiUra pela~ de que eu, Pedro Simon. Dio tooba c:ooseguido a
vez que estamos fazendo. l i falei desta tribuua: camprnh•s, tive· assÍD.IIUia qoe falta; muilos Scnad«es estio me procu:rand.o para
mos muilas..Denubou-se ó Sr. Getúlio Va:gas, em 1954. falando
fazer a DOV& assinanm É que. com respeito a meu Uder, o Sena· em mar de COI7UpÇão nlas~ ~ YC~di4e. !!Dll954. bcuve um golpe
dor Jader Barbalho, que foi quem teve a iniciativa de propcr a de Esuulo. p Sr. Getúlio Va:gas jamais çaiu pelas suas qualidade>.
·~de se criar Ullla'"CPI aqui no Senado, estcu deixando a Z'r asNa verdade. baviJ um esquema da t,TDN,· que Dio queria uem que
~lnatma, a que cria em defmitivo a CPL para o meu Lidcr Jader
Vargas assumisse a Presidência d.1j. República c queria impedir que
ele assumisse com a tese da maioria absoluta c que, depois, lhe deBarbalbo, quando passarei a coD:Jer outras assinaturas.
Sr. Pn:sideuto, Sr's e Srs. Sc:oado=, algumas pessoas disse- Iam um golpe ao assumir o Govemo.
Em 1964. as mulheres e-até a igreja emtaram- com o roSário
ram que o Senador Pedro Simao está levantando uma matéria não
oponuna.
cm família, rezando contra a corrupção, mas na verdade o Sr. João
Não sei como setá encarada a figura de Sua Santidade o Goulart caiu pelas qualidades e Di<> pelos defeiiOs. E absolurameoPapa. Na venlade. CO!'Sidero que Sua Santidade mom!meote está te, em todo o movimento de 64 alé agora. Dão se tem conhecimenaSsirumdo o IeqllerimeDto que estou apresentando agora, porque se to de realmente um móvimento étiCo no sentido da seriedade.
ele fosse Senador da República. se' considerissemos o Papa uma
estabii~~ ~~aslado, num movimento sério. visando a
figum de Senador, neste momento -ele teria assinado o meu documemo.
O ~te Itamar Flanco assumiu com a responsabilidaNunca me esqueço, e jA repeti aqui várias vezes. aquela cé- de da ~e, pela }X'imcim vez. a iustituiçio CongresSO teve a
lebft: reuniio quando os aliados disr:ribliram enttc si a divisão do coragem de abrir as suas portas e cottar, na ptópria came. buscanmundo depeis da vitéria da Segunda Gnade Guerm. WJDStoo do a seriedade Ca honestidade. O Govemo do Sr. Itamar Fraoco Cb1:1Ithill e Roosevelt propmbam a Slalin que o Papa estivesse qualidades e defeitos - olhou de ahpa aberta e oom • peeoeupaçl!o
pteSCDEe na ~o que faria o grmde debate, a Confer€ncia de absoluta a questão da austeridade. Acredito que. hoje, aqui neste
Yalta. E ai o Slalin JlCil!UiliOU som em quantas divisões e ~ai a momento, o Govemo do Sr. Femando Henrique Cardoso deseja
realmente avançar e. ser Um grnnde Govemo. e ele tem e mine
fo.ça ~e o Papa leria.
.
Se o Papa. em uma reunião com os bispos do Brasil, comi- c.mdições pua isso; refotma da Comtituiçio: 6timo! - tio impordera importaate que a opcmç~o ''Mãos Limpas:" seja feita no Bm~ tante quanto :1. refODDa da Constituição é manter o regime da aussil. se ele propõe que o Brasil faça uma .opel3Çào semelhante a teridade, da seriedade e da hODOlllbilidade, que ele é. Tenbo o Sr.
esta, se o Papa apóia a denúncia de COIIUpçio. defende a luta con- Femando Henrique Ca!doso como um homem digno. sério, honeslra a corrupção e propõe açãÍ> antíconupçio no Brasil, é porque
to, competente e bem intencionado, c qoe armcu uma equipe de
ele conbeoe esta Nação.
·
prinleira gl3lldeza - não há dúvida alguma - só que, num GoverNão sei se os senhores sabem o carinho e o afeto que esse no. entft: querer e fazer há uma difc::ença nmilo gtandc. Nós sabePapa tem pelo nosso País. Nas dJas vezes em que ele veio aqui lllOs. nós -qUe passamos- pelO Govemo, que é fundamental que se
teve uma gl2Ddc recepçao. Sua Sautidadc sabe e entende que sen- aane o Governo das condições de evitar cxatamente aquilo que
do o Brasil a maior Nação católica do mundo, tem um apreço es- floresce em qualquer Governo: a cOIIUpÇão e a imoialidade.
pecial por este País.
·
O Sr.Jefferson Peres- Permite-me V. Ex.. um aparte'?
Não me p;uece que Sua Santidade oão queira a revisão da
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior PI3Z"r, Senador
nossa Constituição e não me parece que ele não queita Q.ue as coi- Jefferson ~s.
sas dêem CCit0 DO Bia.siJ.
O Sr. Jefferson Peres - Ilustre Senador Pedro Simon.
Considero fundamemal a reforma da CoostituiçàO. Acm:lito como já declarei a V. Ex•. coof~Jhe que_ a, a_lrCSelltaçiodo seu
ser importante. Primeiro porque eu não jogaria todas as minhas mquerimento frustta·me um pooco. porque era minha promessa de
ca:las na obrigatoriedade de que o Bmsil depeude apenas da recampanha ressuscitar a CPI dos conupta-es. V. Ex• tomou a inifOIIDa da Coostiblição. Essa Comtituíção já fofbaitante reformada --c-iitiva e eu apus a mi:Dha assinali.tta. Com muito prazer. Com: isso.
e as alterações não foram profundas.
V. Ex* ft:sgata uma dívida do Congresso Nacional com a socied:aLembro-me da. fi.guta de Ulysses Guimarães acbando que de brasileira., que ficou muito frustrada- pude sentir isso na minha
essa Coostitulção, da qual está se falando tão ma1 agora_seria a - canipanba- com a morte da primeira.- CPL Dou-lhe 'OS par:a.b6ns
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Cardoso com uma CPI que cabe ao Cõngresso fazer, a Câmara ou
o Senado. O Presidente Femando Henrique Catdoso está no Go""""' hã 83 dias, está iilfciaildo. o Govem:> está p..ópóildo .. didas que julga serem a solução pm:a o Pais. Cabe-nos. analiHr o
tentar mclb:cnr, or.olaborando para isso. Senador Pedro Simca. 6
muito -i.mportante a aiação desta CPL mas ela deveria ser feita
com as duas Casas. Queiramos oo não, sabemos que existe uma
divisão CI1IIe Senado c Câmara. Mesmo que agora flZ&seiDos uma
CPI apenas do Senado, sem dúvida alguma, ela interviria na amam dos Deputados, o que seria uma temeridade pam o momento
atual e pua as necessidades do País. Neste momento, o mais imoportolllO 6 IOSOivennos o problema de clmbio pora m6dio e 1aJao
prazo; reso!vmnos o problema de importação pa:a m6dio o I.,..,
prazo. pru:a Dio continumnos com dMicit; tennos uma política
Simon. Que haja o~ V. ex• e os demais Seu.adores que ccooômica bem mais clame um enreodimento entie os Srs. :Minis-levamm isso até o fDD vio cumprir o seu dever e pr-estar encxme tros da ire&, pua que maolCDhamos a inflação baixa c. CODSCIC{I1en.
setViçoaesrePaís. Meus puab6oa a V.&-;outrac:oisaniose temente. vCilhamos a dar maior estabilidade e seriedade ao Pais. A
poderia espetar de umbomom pibli<:o da sua envOig&dura.
CP! 6 importanle. Com a auiDridade que tem V. Ex• de O SR. PEDRO SIMON - Apdeço profundamente o uma CPI, coobea:dcr dos assuntos c capaz não tcllbo Cflalqucr
aparte de V.&-. Volto a<limrque avalioaeresta uma gmnde mis- dl1vida de qne o DOSSO Udcr - embota nio esteja falando per S.
são dOSia Casa, bem como que a nospoosabilidade que temos de Ex• - pediria a V. Ex• que fosse o telatcx" dessa CPL Seria muito
completar a missio é fundartrtJtal Nunca. na história do Bnsil. o bom que V. Ex• já se propusesse a aceitar essa" incumbência, cuo
Cong=so avançou tmto quanto nalegislaluna possada. Demxm- o nosso L1dcr assim o iDdicasse. No entanto, neste momento deveticamente, tivemos-. ccngcm de afastar um PresideDle da Repú- riamos tenUr traba1bar junto à Câmara dos Depltados. Uma CPI
blica per corrupçio e t:razer a nu o CougRaso .Naciol1al nos enos apenas do Senado criaria uma vala muito gcmde entre as duas Ca·
gravi.,imos que tiDba na sua Ccmiaio Mista de Planos, Orça- ""·De qualquer modo, parabeniro V. Ex• pela proposição.
O SR. PRESIDENTE (Teotânio Vue!a Filho) - Senador
memos Públicos e Fisca!izaçio da época. Essa missio deve contiPedro Simoo, a ~dêncía pede a V. Ex• que conclua o discurso.
nuar.
Podem acusar o ex.~le ltlmU FIUOO do que quise- não CODCCdcDdo mais apartes, em função do tempo.
O SR. PEDRO SIMON- Pois Dão, Sr. Presideme. Em p:i~ mas no seu curto mandaiO levou essa quesllo a sáio; e tenho
certeza de que o ~or Femmdo Henrique t.IInb6m esti fazendo meiro bJpr, o apaitc do n~ Presidem.e da Comissão dá a enteno mesmo. Aponto apenas um ezro do enfoquc: imaginlt'-sc que so- der que estou fazcodo alguma relaçio ~ o pedido da CP! e o
mente na refomut. da ConstibJiçioy C Dlo DO c:oojmto, Íl'emOS sal- Govemo do Presideme Femando Hemique. Pelo amor de Deus!
var o Brasil. parocc-me um ,grave-equivoco. O préprio Femindo NiO exisre isso. absolutamente! Nada cooheço, nem uma virgula,
Heorique Cardoso. como Semdor da Replblica.. foi llltor de um do Govemo Femando Heorique.. Seria at6 grosseiro, da minha pt.r·
projeto constituiodo lllm. a>I que averigücu a sooep.çio oo Bm- te, imaginar que eu estiv~ pedindo uma CPiemcima.doGover·
sil Pelas <:ooclusões deasa CPL verifu:amoo que Dio se plOCisuia no do Senbor Femmdo Henrique Caldoso. AbsolntlmeDe, isoo
mudar a Constituiçio, altcnr a Previd6nt::ia. aem tomar qualquer niome pusapdaeabeça!
O que estou pedindo 6 uma CP! em cima dos fatos gnoves
outta medida pam se u:ansfmmar totalmeure este Pais que Dio fosse o combar...à soneg&çi'\ pelo fato de qne a soocgaçiO no Brasil que já f<nm apontados, que já existem, que estio ai, sendo um
é exatamentc de um P.CJr um. OU seja. pua cada real pagoy um real compromisso da Casa levar a questio adiante!
Coof= qu~coou o Uder do meu Partido, por que nio
é sonegado. E isso exiSte iDc:lepmdentemente da Omstimiçio.
tivemn comgem de apnar os fatos na 6poca? Respoudi: pelo temEssa é uma realidade com a qua1 o Pais c:ouvive.
Isso esti provado e clco em IO!açio b obns pib!icu, po que nos deram, não seria possíveL Mas assumimos o comprocomo ficoo evidenciado na esttada Belo Horizomc- Sio Paulo. O misso de levar a questio adiante.. Nada existe cm relaçio ao Se-Banco Mundial fez um levta.r.amento demoosttando que pua as uboc Femmdo Henrique.
Segundo, a proposta feita foi a de se criar a comissio DO
obras que lá seriam
as lic:itlçõe$ fcnm feitas pelo do-bro do preço das ticilações pora obns po&1eriolos, depois da CP! CougRaso Nacional. Ela não foi criada pcxque a Câmar.t nio qum.
F1q0ci na dlívida. A proposta de se fazer a comisSãO Do Senado
do Orçameu!o nesta C....
·
O SR. PRESIDENTE (Teo<tnio Vdela Fllbo) - Senador Fedctal foi do meu Uder.
Mas se V. Ex• está tendo problema na Câmara e se nio bi
Pedro Simon. lamento CODlUilÍC:arquc o tempo de V. Ex- estA esproblema algum no Senado, que se faça no Senado. Acatei a decigolado.
.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. I'R:sidente, V. Ex• são do Líder, tanto que estou aqui com 26 a.Ssinatuns e lev~~ei a S.
permitiria que eu solicitasse um bmvc aparte ao Senador Pedro Si- Ex•. pua ser a 2..,.., cxatamente aquela que vai criar a ·CPL
Fui o grande responsável, ~ 4 parte ru alt com culp&
mon?
O SR. PRESIDENTE('!'-., VIlela Fllbo)-0 Senador ou nio, pela CP! que =ultou no lmpeoebment. Quando o Seoador Edualdo Suplicy pedia. S. Ex• Dio era levado a smo. N6s dois
Pedro Simon pode lbe conoede< o oparte.
O SR. PEDRO SIMON- Ouço o aporte de V, Ex•, Sena- juntos levamos essa questão adiante, à revelia inclusive do Dr.
Ulysses Guimariies e de IOdas as lideranças que consideravam ridldor Gilberto Mimnda.
·
O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Pedro Simon, cula a criaçio clequela CPL
O mesmo se deu na CP.I do Orçamento. Foi uma guara
fomos compmheiros na CPI do ()rçl.meato c tivemos uma viv&cia longa e dura do 'J!IC """""""" iquela q,oc.. Avalio de muita a~-la. foi pmricamc:otc à revelia de todos. Mas tanto cm uma
importância v. Ex.• associar o Govemo de Femaudo- Hcmique como cm outia ulo aceitei ser ~dente uem relator. E DCStl. n.io
pela pertinác;.. quase diria obstimçio, em instabr OSia comiss>o
que. se fJ.Zer um bom trabalho de investigaçlo. id ao imago da
coaupção no País e da própáa ...,.blta de poder. A coaupção se
faz no fmanciame:nto de campaohas- portanto, ua coaquist& ilegítima de mandatos- e, numa segunda etapa, no pagamcnla. na forma de faVores. depois de eleitos os fmanciados. Esse é um dos
gr.u>des talos da República, Seoador Pedro Simoa: bilhões de diIlheiro público que se esco& por- af. Algu6m jl disse. com muita
graça, que, de modo geta!, nas obns pib!icu no Bmsil !"""a!= a
lei do terço: um terço 6 o custo efetivo da obra: um let'ÇO é o lucro
do emptOsário; o rulro 1erço 6 a propina da autoridade ou do politico. TCI!ho a impresslo de que se essa CPI investigar a fundo espero que· o Senado acolha o pedido c que ela invelt.igue em profundidade - pode haver um tenaDotD ncsle Pús, Senador Pedro

.,.,...,m"
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--duas.

c v. Ex" é tcsrcrmnha ~de
=~oo=-~~~~---m•
, P""t,. cu vima pra cst11. m"'bma 1e
• a. ,.... do s.:.
CoDar.: oa CPI do Orç:a!Dmo lambáD: 6z: • 4 . dlmdo aomos. ioclmivc dcmcmllroo do..- Porlido.E -comDO!oçio
àaiaçãodeua-CPJ.Iclláo.mdo _.,..... . . . .-....

lbei

r
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~seruempesidt:ult:DI:IJln:lol<lr.T--.,amo-.

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

~~o fato. pois o

ScmdorPedm Simoo poderia t.criftlniM
d o - csae malaial c o cuviado ao l'rocur.id<r-Gcral da República,. ha.Yaldo. assim. DJDa o:momia de tempo. com tclação a essa
cp:slio que o Se:o.lcrobjcliva.. a qual me:n:ce toda a nossa-solida-

. - . - : apomiçiocloowu....,..._
o~~cio·~~~~~~

DçiodoUder~minballaucado._acbca_..a._

• ~ 1 1
•ua de iDquérilo. ~ terão pode,... de iD.ws!ipçio poiípóoo das ........... jodicWs. além de ouIIm ~ 1105 Pg·
• • da IeSpedivas Casas. seno criadas
pda ClaiOia doo Drpn,...,_ c po1o Scuado Fedôlal. em coojunto
a. 1
1
k :ma&.de re 4 •
10 de um teço de seus
~pua a~ de falo detcrmjmdo e pol' prazo certo.
...., -.............,. we fero cuo. MW'l'nrinhadu ao Ministério

se criara <PI aqui 110Samdo Fcdl:nL
Fn. ism <piC tiOOa • diD:r.

. ~ ..... iDfalan:s.

la'.......,..

a... NiD poao
.... de Dila <PI ~&o. que
pcsideDtc
e o reldor
malaJD..
5
bán O impm:ialidadc 0
i a - CCIDdazir.. ,.._

Por isoo. Sr. ~ com ..,.., oeopeirD - - ao
mou aom. ooq>ODhciro GilbaloMilaado,. pdin> licarcomapo-

"'As

- · • '"P'"'""Irilidadc civil ou criminal

roam

Se .........
_ ....
...,;.
...
dwuociodoo,.., ~ <X>Gfcoo tli=trlo do Sr. Polm . - _ o Sr.
...... • ?i
de
iDquéõiD
~ pmmovmuD. a axrupção.
Teol611io VildaFiiiJD.J•Vit:c-:', "f ~deimaa.la
cabe ..-mm o tpE! Nio 3ICi. • miDha aqjmi!Jn ji está dada.
nz da praidâo:ia. - é ~pdo !»'. Jtui ~.
r "' c • • apc.li px uma qaalio de 'X'P"Mri• deve-se reunir o
p...llllllaill e IMIIIIar~ cpcm. efetivanw:ulie pode JKtmOVCI' as açõ0 SR.JADERBARBALIIO- Sr.~poçoapola a c .aàJP'oa ~que o Sm.dor Pedro Simou almeja.
- . , . Scoodo< Pulro Simoo. sm compmhciro de Sancxpljcaçio pesrool. ca11 boa; m iDciao VL do OJL 14. do
RegUm:mo lidemo.
.
ada rim a imeDia atmtÇM -. mais uma vez estar imcrido no
O SR.l'RESIDI!Nl'E (Jooé Somcy)- Caacaloa polavlaa ---..._ApoDos quem d i = - nesses 12 di>s = t a l
V. &•.. pcr.S mi:oDioL
&ro.. Todo. m joml.is P"'ü'm-m e es&i aqui: '"Juoqueila aciona
O.SR. JADER BARBALliO (PNDB-PA.. Plaa ""'P'" ,•
Chllor,. PC e 17 c:qw:c::vá:D cm mzio de <PI do~-" Foi
pcaooL Scmrevisio cio oadc<.)- Sr. 1\tsidea: c Sa"a e S.:.. So- iaoqoc me frz.cb:mlces~eS 12dia.. ficara meditar seDio íamos
nadcll:s. tivcmoo.há- o~do. moisaaa-....,;.o - o taopo de V. Ez". o taopo da cão. apurando o que já foi
• ••• J. li ia qac ji aislem. c que precisam
s.....Jor Podm Simon ""'""cio
!dalivo à <PI doo ~
cooopl<nS.
po1o- ~jnrq;nnle da 8pall&liCI':n:anidasc
· tadtsao Miaisl&io.Pdblim.
Bmcadacio...,. 1\ortidocda~doKioGaudcdoSIIL
V .. &-k:m: mUs ~de Caa do c,ae eo e já lbe disse.. cm
O Seu.kr a:firmta cpc me P-'JCUlUl c a ....-n 12 dias ~ q~~e o jo&:o paava a .:I" de V. &--. cp1c p:xie ooatar com
~ que li~ a cba:occ de fúcr 1111a RIIDiiio c:am o P.n:li- opoio.&qoeáa-de tcmclemcdaCuaca:m .. Udoza.Eévadode! Os.....Jorl'ediDSõ- ,P)C:IB:qoc V • .E::E-mepnx:uma. & seria o • ••"n••• ••ou não mmiro
moame pttmm oeste SICidido.
DIRiill e CIWii-lo
efCÚYalD!Die p:xie promover as me-

o-

vta.-

assim..... ......

om-

-"""'espaço

~-..,..,;r....,;., Seaodor. .... - . •
u...m.-

cem.-....

pmocu.~como f21odeS.&-Dioesa.

tmas da amua cb nq..w. e..
ilaplaaaquac9JC
diariaJDI"'dc pabliclr que o Sc:Didc:.... pntic-nnCe cm 11111 alo solitário~ csti teodo di6mLfeclrs de cmr 1111a CXIIDiaio ....
~ ...,~..
de Dx,lérito pua .lpDZ' a açio cb •> • • 4* "" cmmzio de filia&:
apiCidm cm<PianraiommteCÕIIcdeao~N.aau.L
Sr. f\csidcrle cmpriDIIÕlolop<• ._.. deiu<c:J.uao SoD8dor Pedro SÍI:Da:l ~ uá:n aDO uâaâ. o " p "
• D iaicial.cm-s.Ez•pH:D6aaaioçãoda~m.._.podc

caotarcomaminba•scin"'"?sa&a t ,,.,-, rk~caaCR.
Gmbóa-pcruaa ......... dc
• 1
I
de n::gjsrurque. eldlc o IDDIIEidD aa cp: oSemdar" PakD Simca
""' pmearon c .... o 1\ucuuodcr.Qal da R<pWica DI:.
Aristides Iuoqneira. Ir
• • 17
1 ' . cm mzio da <PI
ji ...tizoda "" Coogp:ao Noeiaad. o ............ - aio me p.:uuitiria dcclioK m DDDa., edntadiU, sio 4 C •
de pojcçio :a.::ioaal e all: inleuw::ir:s:a:J. J"'"a.. • oori • cm ama dD!!ÚDcÍa Ceila pela Proc:madoria-Gr da Rep6bliea amo . . - .
qãêociade CPiji tcalizada pcloCcup:om.

o_eu.....,..,......m.:ié-lalciobavido._C'I.
laldo000Ericloéen6 · •C.SO.quokpicrpu!o
...-.;.,
o Scmdor' Pedro Simoo.. DiD tivcale D:llllido a~~: ~~~deDal c cadDIOÇIIdoa quem. cm amxqiibriade qualop:ra'l.
Çlr' cm caso de crime.
.
A CPI JlUIIC algu&n? A CPI Dio JlUIIC ~ A ~ é
uma comissão de imt~ QDcm. .......w:Jamdo a nWC ·
de crime.. pode matcri•tinr poa:sm é o .t.fiu:is1éóo Aiblico. Sem-

deve..,....._

.-.quem

dida~ se cbuiawo& ficar*JQi. mm uma vez.~ apuar
aqoàlo- ji foi c!no ..,.. Ma. como ji lbe lfisoe em aparte- e
V .. &- •JIIDCllda dism-. o jlúzD pau a SICI' de V. &-. que pode
c:oat:lrcomamioba
• 4"'*
Emoqoc.tiollaa~Sr.-.

O SR. PI!DRO SIMON - S" l'!csidomc. poço a palavra
pcrta'sidocilldo nomjmfmente
:r
O SR. PIIFSIDI!NI'E (J..é Samcy) - Semdor Podm Si- - . V. &-'~ da pm.vm CCXDD orador' imaito. Desta maneira.
da polDm .... '"'*' de ler sKio cilado. plr s mi-

-

pode.,..,-

O SR. PI!DRO SIMON (PMDB.RS. Sem n:vísão do orador)- Mõloollúpdo.Sr.l'l:t:sideaJE.
Agadoço c ~ao meu DOb:e Lídrr pela ""'pos;ção.
Nio apea:n. oma ÊtDdr: de S. &- saaio naturn!le esta de
....-a !Da MÂnllma A pmir clesk: lllOIIlCDio já tc:~:JD; o mímr:ro
e::âlo de •ssin4mas pm:a criar essa CPL lá há outros que tainb:m

_.... ..........

Ma......,

di=. S... PnosideDc. oo meu qoerido amigo Ia- -............ lcDbo!IIIÚIDn:spcito. DJDilaadmirnçio. n:81Jmdo davdbu mr.semquee:s~Newjanlol:- estamos juntos
. _ ..... refiro..., a époc:u,..;. dilioeis da vida podidária -padoe.mu-S. Ex"csráabsolo- coneloua almnaliva cp:: fez.. S. F.:x- ap:ms faz uma tn:meDda in.)lstiça aos seus coleps da CPJ. pmqac o - s.Ex" CSiá pediodo foi o que f~Zémos.
Todo o cbá!. . . - u """'9'i" lev""""'- em coujunto. toda a
<:ominio ., Pmc:uwfut-Ga::ai c1a Replblica.. Pll2 que s. exa fi.
2'.1:118 • drzwinrias CJ1e deveriam SCI' fcàs.
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V. Ex•. Senadoc Jader Barbalho, está equivocado. V. Ex•
pergunta porque razão o Senador Pedro Simon não pegou as pro--vas que tinha e nao as levou ao Procuxador-Ge:ral da Repíblica.
Não se tra1a do Senador Pedro Simon. A ComiSsão. pela sua una~
nimidade - lá estava o ~idente, lá estavam os membros da- Co-missão - entregou o dossié ao Pnxw:ador-Getal da República.

Apenas. sabemos. com ~ o ~speito. e mareamos posição. ficoo
provado, que não é fácil Aliás, nio é só aqui. Quem mudou a história da Itália foi a Operação Mãos Limpas, porque, lá, os juizes,
os procuradcm:s têm cooctições de fazer o processo e de levá-lo
adiante. E o fizer.mJ..
Aqui. no BrasiL quem man::ou posição foi o Congmssó Naciooal. parque, lamentavelmente - nio chego ao extmmo do Sr.
Antonio Carlos Magalhães no que tange ao Judiciário -, falta muito, e bá muito pma. se debater. paza que as coisas andem quando se
trata do Judiciário.
O Congresso Nacional marcou posiçiio: primeiro, quando
criou a CPL afastaDdo por conupção o l'Iosideme; segundo, quando criou a CPL determinando o levantamento da coaupçio no Orçamemo bmsileiro. O Congn:sso mos!ml que, querendo, pode
apuar. que=do, pode coostatar.
Agora.lameDlavelmente, no Judiciário. me d! V. Ex• os nomes. Qua.DI:o a demlncias, não pense V. Ex• que é a primeira vez
que o Procuradordemmcia Fu~o. Beltrano ou sei lá quem. Quero
que me diga quando é que tivemos coohecimento que. a não ser la:
drâo de galinha, e, agom, o PC. grandes escândalos tivessem resultado em cadeia, em punição ou. em devo~ da matéria roubada.
O que estamos querendo fazer é o terceiro rouud. é aquilo
que faemos pa13. valer no Executivo. aquilo que fizemos pan valer no Congresso. V. Exa tem ao seu lado alguém que foi Presidente da Comissão de Op;amento, mas de quem não se diz zero por
cento do que se disse dos outros, potqUC. na verdade, etam muito
sérios os problemas que havia na COmissão de Orçamento.
·
Nós vamos mudar. Estão aí o Presidente do Senado. Sr.
José Samey, e o Presidente da Câmara, debatendo. Vamos alterar
profundamente a situação. Por que raúo? POlqUe nós coJocamos a
nu aquele problema. poiqUe tivemos coa.gem de enfrentar aquilo
que se tinha medo de enfrcDtar. Nós enfientamos0 que quero dizer a V. Er' é que, agom, no terceiro rouud.
enfrcntammos os cormptores: vamos fazer com os comlptmes o
que tivemos COI"lJ8Cl;1 de fazer com o Presidente da República e
com os nossos irmãos.
v_ Ex" está dizendo: "Mas há denúncia do l'nx=ldor".
Aliás, diga-se de passagem.. são liO competentes as demlncias do
Procma.dor que até a que ele fez contra o PiesideDte da República
terminou dando em nada, _POrQUe foi incompeteot.e a maneii:a de
fazer a denúncia.
O que queremos é levantar dados. E quando V. ex.a pergunta o que foi feito do que foi apurado, por que não se mandoo para
o Procura.dor. perdõo V. Exa, porque não estava aqui, e sim brilliando no Governo do seu Estado. e não tomoU coohecimento.
Mas a nossa primeira decisão, tanto naCPidoCoUcrquantooa do
Orçamento, foi pegar o material guardar uma cópia no cofre do
Senado e a outn\. xerocada, entregar ao Procurador-Geral da República para s.Ex· fazer as denúncias.
O Sr.__ jader Barbalho- E a conclusão desta vai ser mandada pua quem?
O SR. PRESIDENfE (José Samey) - Senador, eu pediria
a V. Exa que não aparteasse, porque o tempo de S. Exa está se esgotando.
O SR. PEDRO SIMON - A pergunta foi imporunie, Sr.
Presidente. Na prime.ira CPL concluímos que o Presidente-era corlUpto e tinha que sair, e ele saiu. Na segunda CPL concluínx>S que

Mag:o de I 995

havia Deputados corruptos, que deveriam sair. E eles saíram. Na
terceira CPI daremos os nomes dos conuptores e a Nação ficará
sabendo.
· O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) - A l'Iosidência coDnlní<:Sqüe. havcodo oecessidade de tratar com os SIS. Senadores
assuntos :rdaclomdol com a economia intemi da Casa, na fmma e
desejo manifestado por muitos Srs. Senadores, convoca, pua tal
fim. uma sessJw:> e11nordmária do Senado a rea.liz.ar~se às
18h30miD da próxuna quuUo-feira. dia 29. A sesSão ttatará de assuntos admimstnuvos e ICri sccn:ta.
Solicito Lambtm aos Sn. Senadores que permaneçam na
Casa, uma vez CllK l.rrtmO$. depois da sessão ordiDária. uma sessio ext:raon:bn.ina. p.n. aprovar o nome de três Embaixadores,
submetidos boJE' ; C oauss.i.o de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Assw. por"Ç'l, ~ Sn.. Senadores que estão nos seus gabine-tes que permmrç.am ca Cu& e estejam no plenário às 18 horas,
para a rcahzaçit"l da ~s.l.., n axm:lin.ária.
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) - Som a mesa, requerimeoto qur V"t"l ~' prio Sr. 1° Secretário em exercicío.SeoadorAntôtuoC#'-, \~

Rf (J( f RIW:STO N" 399, DE 1995
E.xQ'Inlt":m. ~ .. Ptt.:sidentedoSenadoFcdetal,
Corn tu~!" no .-..:- :t~.mcisol,doRegimentolDiernodo

Senado r~
"otT~ • ~ a presente subscreve, requer seja
solicita&.' ao. f .a. l'"lf'"ntl. nun. · ~or Ministro da Justiça.. infcmnações qu.an11.~ u r""""" ~o.in:a ~ .:..at-lveis e eventualmente adotadas, ao
uso ck"' Df."':nr .3r. t ~r;.af!:..anwiSC'I de Polícia Feder.ú sem_ qualquer
consctU.n:.- u. •. 111 .. • -.--...wr c:onfonne atesta o oficio n°
381E/CCT' 't"- ! ,..,_ t l 1. 1or :I de março de 1995, em notícias
pubhcacW. o.)\ • "'T.... ,. o (,k»ho co Correio Braliliense. de 10 de
marçodt- IW" r...- • .,._... rn.~·seaimagemdoCong:ressoNa
ciõnaJ pc-t.a ZC'If""~·" at..m.-u vttificadaaumdeseusmembros,
fuodAmt:-ntJoJ.a rn .,. .. "- ._ .nr 1uteote daquele órgão.

A uuLr....,_.a. J. • on.o .J..· Departamento de Polícia Fedetal
enqu.an11..; f, )QV .jr ldlfU-. • · ..k cnme a Senador da República. em
nOI.lC'iánc"t ~~~~Ulo. •- ,,.,.lllincia ã verdade ccmforme doeumeDia dr> ~ -~ aJ p.~ra ~se oc:onência que deve merecer
prov ~ ,. mo. • "-ra.1 rnp.:cs.heL Sem dúvida,. no universo
das. pro"'J(~no:u~ ......._~- • antnpelação do formador da opinião
púbhca pt-l"
omr co uuhzado par.1. denegrir a imagem
do Pa:rbmrn11.· ·~ ..- ..,eslária. salvo a deliberada e ilegal
inteoção do.• ~ , o. ,.,... ......... · rm que objetiva-se desestabilizar o
Poder Ltp.W.troon
SUa t1n ~ ....... :. l dr rn.uço de 1995.- Senador Ernan·
desAmonm.f'"PT F<·1

.-w..,. ·'- • •

Brasília, lO de março de 1995
Of. GSEA·08 1 V'
Senhor f>un•
Tenho a bom~ dr cu~ar Vossa Senhoria e, na opor·
runidade, rcqut"l"el" qu(' tDC" ~J!. fornecido cópia do relatório de inteiro teor. objelo t:W. rt"portagens dos jornais "Correio Brasilien·
se" e "O Globo• ? que circulam no dia de boje (10103/95) e que
fazem menção expressa a ~elatórios e investigação da Polida F~>
deral cópia anexa. onde envolvem o meu nome com o contrabando de minério e o narcotrófiCQ.
·
Devo salientar ao Eminente Diretor-Geral, que tenho sido
objcto de uma intensa cmnpanha difamatória. por parte de grupos
econôm.iCQS interessados em desmoralizar o Congresso Nacional
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e amdar a miDba luta em defesa dos Garimpeiros em meu Estado.
Na expectativa de um pronto atendimento 1_nossa .so~~·
ção, aproveito o ensejo pa13 mo.ovar minha expressao de distmgulSenador Eruandes Amorim- PDT-RO.
Cornlo Bl"ll7llicuse

BsB 10.3-95- sexta feira

brasilei~

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENJ"O DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA

do aptoçoe c:oosideraçio.
Atenciosam~e.
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cipal ponto de saída da cocaína boliviana para o mercado
ro.

OFÍCIO N"038/E/CCP

Brasilia. 21 de maiÇO de 1995

limo- Seohoc
Senador Emandes Amorim- PDTIRO
Senado Fcdeml

PP CONFIRMA ACUSAÇÕES
CONTRA SENADOR AMORfM

São Paulo- Relatório da Pollcia Fedem! (PF) coufiima que
desde o fmal da década de 90 o Senador Emandes Amorim (POTRO) tinha tigações com Dom Yaio Rodrigues. um dos mais poderosos ttaficaDtes de cocaÚia da BoUviaDe acordo com a PF, Amorim CODtiabandeava min&io pua
Yaio e recebia cocaína em pagameo.ro.
O relalório mostta que passam anualmente. oa frooteira da
Botivia para o Brasil. em m&lia. de IS a 20 toneladas de cocaloaDom Yaio foi um dos fmanciadotes da chamada Trmscoca.
uma estrnda de 90 quilômettos em temtório botiviano que tiga ao
municipio de Costa Ma!ques. no Bmsil.

O prefeito de Costa Marques,. Sebastião Teixeira, ajldoo
com maquinãrio a construção da estiada, elogiada pcx seu amigo
Amorim. na époea prefeilo de Ariquemes.
"O prefeito Teixeim deveria ter c:oustruído não uma. mas
dez estradas no teritório boliviano'', afmnou na ocasião Amorim.
segundo consta tamb6m do relatório da CFI do Nan::otráfico. feito
pelo Deputado Robson Tuma.
A CPI também arusou Amorim de exploração ilegal do garimpo de cassiterita Bom Futuro, depois de invadi-lo.
O Ministério PIÍblico aímnou que quando Amorim Cia prefeito de Ariquemes era DOliil8l a presença de tmficantes bolivianos

na cidade fazendo negócios com estanho.
"Num ano, eotte 1989 e 1990. houve um aumento na produção de estanho na Bolívia em quatro mil toaeladas. sem que teoba
enllado em.funcionamento uma única mina DO país". diz o Ministério Pública.

O Globo

Sexta-feila.Io:3-95
RELATÓRIO DA PFLIGA
AMORIM A BANDIDO BOLIVIANO

Nesta
Seohor Senador.
Em ateoçio i. sotieitaçio contida DO Oficio GSEA- 083195.
de 10-3-95. incumbiu-me o Seohor Detor deste 6!gio de informar que o assunto foi analisado pelo setor competente deste Departamento. oode =tou evidenciado que a Divisão de Repressio a
Eutotpecentes!CCP/DPF. descoohece o material publicado na imprensa a que alude V. Ex•. além do que não há qualquer indicativo
que possibilite identificar a origem do referido relatório.
Atenciosamente,
NascimenlO Alves Pautino - Coordenador Central de Policia

(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDEN"IE (Jooé Samey)- O ""!'lerimemo tide
senl despachado à Mesa. pora decisão. DOS tennos do an. 216. UL
do Regimento lntemo.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1° Secretkio em exercício, Senador AnlDnio Carlos Valadares..

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 400, DE 1995
Nos tetmos do· art. 338, IV, do Regimento furemo. requeremos urgência para o Projeto de Lei da CámaD. D0 40, de 1995, que
"d.ispa.. sobre a distribuiçio de efetivo da Aeronáutica em tempo
de~'.

'

-

--

. . Sala das Sessões. 23 de março de 1995.- ADtôalo Carlos

Valadareo- G.ralclo Mdo- Gilvam Borges- Hugo Napoleão
- Edi<oo Lobão - Gunherme Paltn<ira - Mauro M"D"llllda Humberto Luceoa . ;;. Benedita da SOva - Romeu Tuma - Bernardo CabraL

JodSanrosGuimariies
São Paulo - Relatório. da Policia Federal sobre w;: atividades dos IlaiCOIIaficantes em Rondônia mostra que desde o fim da
década de 1990o senadorEmandes Amorim (PDT-RO) tiDha tigações com Yaio Rodrigues. um dos mais poderosos tn.fxcanres de
cocaína da Bolivia. Naquela época. Yaio já controlava mais de
900 das quase duas mil pistas de avião localizadas nas regiões de
Santa Cruz de La Sierra.-Trin.idad e San Ramon.
De acordo com a Policia Federal Amorim contrabandeava
minério para O traficante, recebendo drogas como pagamento. A
PF calcula que entre IS e 20 toneladas de cocaína passam anualmente na fronteira de 1.3 mil quilómetro com a Bolívia.
De acordo com agentes fedemis de Porto Velho. dom Vaio
Rodrigues, como era tratado. foi. um dos fmancia.dores da chamada
'Transcoca". Esta estrada de 90 quilômetros em territ6rio bolivíano liga a região ao Município de Costa Marques, cujo prefeito da
épxa. Sebastião Teixein - também investigado pela PF e ligado
ao senada pedetisla enviou máquinãs e funcionários da prefeitura
para ajudar na construção da rodovia. que se transfcnmou no

Prln-

O SR- PRESIDEN"IE (Jooé Samey)- O requerimento lido
ser.á votado após a On:lem do Dia, nos termoS do art. 340 do Regi·
mento Interno.
O SR. PRESIDEN"IE (Jooé Samey)- O parecer tido vai à
publicação.
O SR. PRESIDEN"IE (Jooé Samey)- Esgotado o lempo
destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 67 Srs. SeDa~s.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
OFÍCIO N" S/61. DE 1993
(Tramilando em conjunto com a Mensagem n° 39. de 1995)
(Em regime de urgência. nos teraios do art. 336,
b. do Regimento !nlemo)
Oficio n°S/61. de 1993, atravésdoqualoGovemodOEstado de Sergipe solicíta aUtorizaÇão para COiltra!ai' operação de cridito externo jlnto ao Fundo Intcma.cional para o Desenvolvimento
Agricola - FIDA. {Dependendo de parecer da Comissão de As-
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soutos Econômicos.)
Nos t.eimos do art. 140, ''a'', do Regimento Interno, desígno
o nobre Senador Gilberto Mir.mda para proferir o pan:cer, cm
substituição .l Comissão de Assuntos Ecoo~0 SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Paza proferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs.. Senadores,. o Sr. Govemador do
Estado de Sergipe. alnvés do Of. S/61. de 1993. solicita autorização do Senado Federal para contratar operação de crédito externo
junto ao Fundo Jntemacioual para Desenvolyimen~ da Agricultura. no valor de at6 US$17.941.200.00 (dczessete milhões, novecentos e quarenta e um mil e duzeDlos dólares norte-americaDOS).
equivalentes a 12 milhões de Direitos Especiais de Saque (SDR).
2. A operação de cr6dito referida destina-se ao fm.anc:iamento pm:jal do Pro!ll"ma de Aj>9io às P<;!PU!ações de Baixa Reoda oo
Semi-Árido de Sergipe- PRÓ-SERTAO. que rem por fmalidade o
aumento da renda das famílias de poucos ICCUISOS naquela região
do Estado, aliavés do incentivo às atividades agrícolas, às microempresas e à melhoria na qualidade de vida dessas mesmas famílias.
3. Essa modalidade de operação de ~"'está sujeita 1 observância e ao cumprimento das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções n• 96189 e n• 11/94, do Senado Fodezal, que
disciplinam. respectivamente, as operações de Ciédito interno e extemo da União. doo Esbdos. do Distrito Fedem! e da; Municipios.
4. Ao Oficio acima citado, foi anexada a MCit$3.gem D0 39,
de 24 de janeiro de 1995, com a qual o Excelentíssimo Seohor
Presidente da República solicita a autorização desta Casa para que
possa a União conceder gazantia ao Eswio de Seigípe naquela
operação de ~to.
S. Relativamente à concessão da garantia solicitada, cumpre
informar que, em caráter excepcional, conforme o § 4° do artigo
71. da Medida ProviSÓria no 911, de 21 de fevereiro de 1995, o Sr.
Presidente da República afastou a suspensão de que trata o inciso I
do referido artigo. no tocante à concessão de garantia: do Tesooro
Nacional à operação preteoclida.
6. Nos texmos da Resolução n° 96189. jí :referida. a Procumdoria...(;o;;tl da Fazenda Nacional e a Secmaria do Tesouro Nacional manifestaram-se favoravelmente ao pleúo, confOIID.c atestam
os Par=s PGFN/COFfn• 1533/94 e STN/COREF/D!REFfn•
27!194.
- ~
·~
.
7 .Com telação às condições c exigências defmidas pelo
Senado Federal nos' termos dos arts 2°·e -13 da Resolução n°
11/94. cumpze destacar que o i"""'= do Banoo CeDlla! do Brasil.
DED!P/D!ARE- 951104. de 1995. demoos.. que o Estado de
Sergipe tem capacidade ~ endividamento adicional suflcieoi:e
para a cootrataçã.o da operação de aédito ex:temo pretendida • sem
que incona cm descumpritaentos dos limites de endividamento
defmidos naquela Resolução.
8. Ressalte-se. ainda. que o Banco Centtal do Br.ISil julgou
que esta operação de crédito exlemo atenâe à política de captação
de recursos ex temos do país, credenciando-a. }X)l" conseguinte.
9. Desta fonna. -a-õpetação de cridito ex.temo pretendida
será realizada nas seguintes condições:
I - Devedor. Governo do Estado de Sergipe;
ll - Credor: Fundo Internacional para Desenvolvimento da
AgricultUia- FIDA~
.
lll- Garantidor: República Fedetativa do Brasil;
IV- Valor: equivalente a SDR 12.ooo.o:x>.oo (dote milhõ-es de direítos especiais. ~de ·S3.qtie): correspondentes, a US$
17.941.200.00 (dezessete milhões. novecentos e qua:renta e um mil

e duzentos dólares americanos);
V- Juros: 8% ftx.os, contados a partir de cada desembolso.
sobre os saldos devedores do principal;
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VI - Cootraganmtia: oo defmidoo no puágrafo único do
2" da Lei Estadual rf' 3.322. de 26.04.93. que autorizou a operação de crédito;
VH- Coodlções de pagameoto:
a) Do princiJ"Ú' em 30 (trinta) ptestaçõcs scmesttais. iguais
e coosecutivas~ vencendo-se a. primeira em 15.12.97, c a óltima em
1S.o6.2012;
b) Dos juros: semestralmente vencidos em 15.06 e 15.12 de
cada ano.
10. Em conclusão~ o pleito encaminhado pelo Estado de
Sergipe encontta-se de acordo com. o que preceituam a Constituição Federal. a Medida Provisória n• 9!!. de 1995 e ""Resoluções
n° 9&189 e n° 11J94,'do Senado Fedetal. devendo ser concedida a
autorização para a cODlralação da operação de crédito extemo piOtendida. nos termos do seguiDle:
art.

PROIETO DE RESOLUÇÃO N"' 35. DE 1995
Autoriza o Estado de Sergipe. CODiralar operação de ~
to exteri::IO, com gamolia. da UDiio, junto ao Fundo Intcmacional
para Desenvolvimento da Agricultura - FIDA, no valor de até
US$17.941.200,00 (dezessere milhões. noveceutoo e quarenta e
um mil e duzeiàos d6Us norte-americanos), equivalentes a 12
(doze) milhões de Direitos Especiais de Saque.
O SENADO FEDERAL J:CSO!ve:
Art. 1° . Fica o Estado de Sergipe autorizado a ccntratar
operação de crédito extcmo junto ao Fundo Intemacional para Desenvolvimento da Agricultura - FIDA, DO valor de até
US$17.941.200.00 (dezessele milhões. DOVCCODIOS e quarenta e
um mil e duzentos dólares norte;.americanos). equivalentes a 12
(doze) milhões de Direitos Especiais de Saque.
Parágrafo único. Os re<UISOS advindos da operação de ~
to extemo referida neste artigo destinam-se ao fmanciamento parcial do Pro!ll"JDa de Apoio às P~lações de Baixa Renda oo
senti-Árido de Sergipe- PRÓ-SERTÃO.
~
Art. 'r. A operação de CI6dito :referida DO art. 1° deverá ser
rea1izaQ.a nas seguintes coodições:
1- Deoalor: Govemo do Estado de Sergipe;
n - Cnilor: Fundo Intemacional para Desenvolvimento da
Agricultuta- FIDA;
m- Ganmtidor: República Feder.ltiva do Brasil;
IV- Valor: cquiva!enre a SDR 12.000.000.00 (doze milhões de di!citos ~ais de saque~ c:oa-espondentes. a US$
17.941.200,00 (dezessete milhões. oovccentos e quarenta e um mil
e duzentos dólares americanos);
V --Juros: 8% flxos, contados a partir de cada desembolso.
solm: os saldos devedon:s do principal;
VI - Contraganmtia: os defmidos no puágrafo único do
art. 2" da Lei lisladual n• 3.322. de 26.04.93. que autorizou a opeIação de ~to;
VTI- Condições de pagamento;
a) Do principal: em 30 (trinta) ~ções semestrais. iguais
e cooSccuti.v~. ve.ncendo-se a primeira em 15.1297. e a última em
15.06.2012;
b) Dos juros: semesllalmente vencidos em 15.06 e 15.12 de
cada ano.
Art. 3° Fica a Ulnião autorizada a conceder garantia ao Estado de Sergipe na opelllção de ~ externo referida no artigo
1o desta Resolução.
Art.. 4° O prazo máximo par.a o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir de

sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entta em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO, AO PARECER N"_iiQ. DE 1995

NOTA TÉCNICA

Ref. Of. S/61. de 1993. do Sr. Governador do Estado de
Sergipe. ·
!.A Minuta de Parecer anexa foi elaborada com base em cópia da Mensagem no:39, de 1995, e dos documentos que a acompanham. Dest\, forma. não teve esta Consultoria ainda acesso ao

processado do Oficio n.S/61, de 1993, ao qual foi ã.nexada a referida Mensagem por deletminação do Sr. Pn:sidente do Senado Federnl.

2. À luz da Resolução n° 11/94, cumpre observar que:
a. não tivemos-- a oportunidade di examinar o Parecer do
Banco Cenlr.IL confOim.e exigido pelo art. 13, inciso
Assim
sendo, o exa'me quanto à demonstração da observáncia dos limites
de endiviciamcD.to estabelecidos nesta Resolução nOO foí possível
de ser realizado:
b. de igual forma. não foi possível examinar os documentos
e atestados exigidos pelos incisOs I a Vll da n:ferida Resolução.
3.~ escla=. to"'_a,•ia. que o Parecer STN/COREF/DIREF n""271194, faz mCDÇio aos documentos citados no.s
itens a e b acima. Não obstante. isto não satisfaz as exigêacias estabelecidas pua a aprociaçio do Senado Federnl.
4.Em conclusão. a Minuta de Parecer anexa somente deveria ser encamiDhada à apteciação desta Casa. ap6s o exame e a _.
constatação do efetiVo rumprimento e atendimento ~ disposições COD'ita:of.CS da. Resolução n° I 1/94, do Senado Federal.
Era o que tioha a dizer, Sr. Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O !'==conclui
pela apresentação do Projeto de Resolução n' 35. de 1995. que autoriza o Estado de Sergipe a COO:ti"ãlar-operação -de aédito extemo,
com garantia. da União, junto ao Fundo Intemacional para Desenvolvimento da Agrirultur.t - FIDA. no valor de até 17 milhões,
941 mil e 200 dólares, equivalenles a 12 milhões' de Direitos Especíais de Saque.
Completada a instrução da niatéria, passa-se à d:iscussi.o do
projeto em tumo único. (Pausa)
·
Não havendo quem peça a palavra. encenO a discussão.

vm.

Faço saber que o Seuado Federal aprovou, e eu
• Presidente, nos termos do art. 48, item 28. do Regimenro Intemo.
promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO N"

.DE 1994

Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de crédito cderno, com garantia da União,
junto ao Fundo ln!ernacloaal para Desenvolvimeuto
da Agricultura - FIDA, no valor de até US$
17,941,200.00, equlvaleutes a doze milhões de Direitos Especiais de Saque.
· O Senado Fedem! resolve:
Art. 1° É o Estado de Sergipe autorizado a contratar opeiação de ctidito calemo junto ao Fundo lnl=w:ional para Desenvolvimento da Agricultura - FIDA, no valor de at~ USS
17.941.200.00 (dezessele milhões. novecentos e quarenta e um mil
e duzentos d6larcs :oorte-americanos), equivalentes a doze milhões
de Direitos Especiais de Saque.
Parága.fo único. Os ~ advindos da operação de crédito ~o referida oeste artigo, destinam-se ao financiamento
parcial_ do Programa de Apoio As l'o!!u!ações de Baixa Renda no
Semi-Arido de Sergipe- PRO-SERTAO.
Art. 2;0 A operação de crédi10 mferida DO art. 1° deverá ser
malizada nas seguintes cmviições:
a) <levedo<: Govemo do Estado de Sergipe;
b) cnxlor.: Fundo lnt.emacional pãra Desenvolvimento da
Agriculnna- FIDA;
c) garantidor. República Federativa do BClsil:
d) valor: equivalente a SDR 12.000.000.00 (doze milhões
de Direitos Especiais de Saque); wuespondentes. a US$
17 ,2.41,200.00 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e um mil
e duzentos dólares DOrte-americanos);
e) juos: 8% (oito porcento) fiXOS. 0011tados a partir de cada

desembolso. sobre os saldos devedores do principal;

I) contmganmtia: os deflllidos no palág12fo único do art. 2"
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen- da Lei Estadual n° 3..322, de 26 de abril de i993, que autcrizou. a
op=ção de etódíto;
tados. (Pausa)
g) condições de pagamento:
Aprovado.
-do principal: -em trinra ptestações semesttais:, iguais e conAprovado o Projeto de Resolução n• 35. de 1995. fica presecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de dezembro de 1997, e a
judica.c!aaMensagemn039. de 1995.
· - úllimaem IS dejuDhode2012;
A Comissão OU.tam pua ..dação final (Pausa).
- dos juros: semestialmente vencidos em IS de junho e IS
Sobre a mesa, pateeer da Comissão ~tom,: ofCieoeDdo a
redação fmal. que será. lida pelo SL 1o Socmário em exercício. Se- de dezembro de cada ano.
Art. 3° É a Unilo autorizada a CODCCder gara:atia ao Estado
nador AnroDio Carlos V aladares..
de Sergipe DI operação de crédito exfemo referida DO art. 1° desta
É lido o seguinte
Resolução.
Art. 4co O pmzo máximo pará o exercício da presente autoriPARECERN'!IO,DE 1995
zaçio é de qUinhentos e ·quareo.ta dias, contados a partir de sua pu(Da Cõm.iSSãO Dimora)
blicação.
.
Redação final do Pr-ojeto de Resolução D0 35,
Art.-5° Esta Resoluçi.o entia em vigor na data de sua publide1995.
cação.
A Comissão Dirna-a apresenta a ..dação tmal do Projeto
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em discussão a ,.,.
de Resolução D0 35, de 1995 que autoriza o Estado de Sergipe a dação fmaL (Pausa)
coo.rratar operação de crédito extemo. com gamntia da União, jlnNão havendo quem peça a palaVDt., etiCC1TO a discussão.
to ao Fundo IDtimacional paza Desenvolvimento dã Agricu.ltur.lEm votação.
FIDA. no valor de até US$17.941.200.00 (dezessete milbões, noOs S:rs.. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen·
vecentos e quarenta e um mil e duzentos d6lues norte-america- tados. (Pausa)
nos). equivalentes a doze milhões de DiRitos Especiais de Saque.
Aprovada.
Sala de Relllliões da ComisSão. 23 de Dla!ço de 1995.A ntatéria vai à promll1gação.

EmV"btação.

José Sarney, Presidente- Tcotônio Vilela Filho, Rei~ Antônio Carlos Valadares-Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2:
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PROJETO DELEIDACÂMARAN"13,DE U9J
COMPLEMENTAR
Vo<açio. em tumo único. do Projeto de Lei da Cimaa Ji'
13~de: 1991-Complemrma:r (d"223JIJO-Cos t'
•tar.aCaa
de origem). que dispõe ~ a ediçio c o J'l'O'="O Jo:sirio!iYo dos
n.edidos provisórias _.-......, ..... 62 da Comtinriçio FodeaL •
dá culrzs providências. tcDdo
Pam:=s. sobn"s 49 c 88. de 1991. daComivio
-de Coas:Cituiçio,Iastiça c Cioleclppie, r pi
I
mcnto: favcxávchol'rojelo.comosEmmdaoden"s la4-a::r.
qucOjli1:SCIIla; ZOpronn• ·• tale C<lllii;ÓÕoàEmeaduden"sS
a 17. de Pienmo.
A disalssio da Dllléria foi ea::eaaâa na aa:iio do dia 04 de
marçx> de 1993.
~.-~que aailido pelo Sr. I" Soemtlrio cm cx=icio. SCIIIIdor Anroo.io Cadco v........_
É lido o scguinlc
REQUERIMENTO N' 401,DEN.,. t=10s do art. 315 do RcgimoDro mquciro o
adi..._, da VOOIÇOo do Pro,jdo de Lei n• 13. de 199U'Imlt4"'W"'"'I>ta:r. a 6m de que a mesma seja feita a:a:aiodc20 de&br:ilcE199S..
Sala dos Sessões. 23 de inlll\X) de 1995.- Elc:lo Ahua-

Pedro-

Roberto Rcqu.iio'- Gcnldo MeloO SR. PRESIDENTE (José Somey) - Em VOiaÇio o n>queri.niento de wtiameuto da. votação da m:al&ia.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr.. PP.,.eosia-dczo~e,. J1011Uia de
prommciar-me a te:SPCWido Mq~Jerimcnto
O SR. PRESIDENTE (José Somey)- O podpfo único
doart. 310 diz: ''O ...,nrinh........,de vc<açio ~~c...,,.;,., é
limitado .., signatário.e·a úm ~ de c:oda pulido ou bloco parlamentar.
ea.o.do a paJavr:a oo IIObao Seuadoc EdomloSuplicy.
O SR. PEDRO SIMON -·Sr.. peço a poàvr:a
para falar logo cm seguida. como Rclatca'da -.!áL
O SR. PRESIDENTE (José Somey)- En podiôaeoScuodor Pedro Simon que assioasle o no.qucrimcDio de ..m.n.c..o tam-bSm. para qoe possa falar na fOIJD& mgimeolal.
ea.o.do a palavr:a a o - s....dcr EdomloSuplicy.
O SR-'EDUARDO SUPLICY (Pf.si'. Par:a
-• • a
votação. Sem revisio.do <ndor.)- Se. 1\esa-. 51"1. c S... S..
nadares. é consensu.al a nccessidadc de 1C estaJrirarDOIIDII ~
apresentação de mulidas Jli""ÍSÓSÍIÍS O PleiiduJIC da J!q>!Nira
os Presidentes da Câmmlc do
pt'CSi<lcmcs de~
políticos. UDaJlimemcnte. cc:u:udam ~é premr:ntc o "'ebckrimenr.o de critérios. para a ccijçio deste iadmmm&o Jqidatito.
o 1\ojeiO de Lei da Cimar:a rt' 13. de 1991. de do
cx-Dqlutado c hoje MiDism> da Justiça. o jmisla Ncloan JOOõm.
~ "'jos mérírosDio pesam qoWsquc< d<Mdasdeolrodopalamcmo. propõe...,..,.. a .....,. xguidas pelo ~ Nocioad
na apn:ciaçio das mccfida.< pmvá(lriu.
O tzojeto foi exaustivameuc -debatido na Cimaa. c:ade foi
aprovado com o :apoio de todos os pmtidoL No ScatOO. foi a matéria "igUalmeor:e discutida e teve como n:latlr o ilastJ:e Scmdor
Pedro Simon. ~ <pcm também aio """' qual<pr somba de
dúVida quanto a sua compd.êocia.
Que I2ZÕCS podem= alcgW>s pcloo pmticlco que op(liamo
Govemo pa:a. Dio se apreciar c proj:lo de aura:ia de um~ jlrista. hoje atnilianio o Govemo Femudo Hemiqac c.nbo
como seu MinistrodaJustiça?
O Cougi=o Nocioual aio pode abér mio de - c1ioe!10
coostituciooal de legislar sob peaa de perder sua mais: cara:Ju:btica prerrogat.iva.

Senado.""
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Opropo logrou oprovoçiouaCâmaco depois de amplo debiU c opcimorNio oo ""' CXllllcÚdo pela oouttibuiçiio
de IDib oo pmticlco p>liticao can......., mqucla Casa.
Aqui ao~ o mesmo toaatccrn baj& vista o grande
llllmem de cmodoo .,.
•• • cvidcucimdo o m - dos S..
........ .. '"!I'" I
•• da malb:ia.
T...,..oe. .,..,._de I""P<> ·~ disaJiido. cmmdodo c oqeciado. ._, oo plooório das duos C..... como ua C:O.
miaiodeC~IÇioe.Jastiç:adaCimamecbSemdo.

As •• •• ,' *~*"''"'""pelo S<mdo fado com que o
proj:tovollc•a-- oonrododadedis::nqôesc modiíJCaçlico. ., fcr o .-.. • busca da JDOIJa: fcxma lcgis!aiva
~ e«a' '
. . _ cW.il:iYa r-a o impuz cpe hoje CDficiU
. o eoa_, - - - - '"'" .,.,.... aoda dia mais """"""
devido h . . _... - - . - de mocidosJli""ÍSÓSÍIÍS
o ...,._, f - - o Poder Lcgislalivo tem um projdo
pwpcu:1o a~q~d
eçto ct. uxdidas pmvis6õu c aio pm:isa
apmlor ... . . . - . - d o outro lado da Praça dos Tr€s PodcICS., pois a <>-•JÇAo .. ldleJIId. aioda odilcito de legislar.
A..a:im. Sr- ,..,....._,o Pmtido dos TDiwftradtps se proJJDDCia &:wcuw+'
1 ~ e voCaçio da JDatéria boj::.
como~ a Ordra., O..
Nt. 1
--'*-DI i.:pclcs IJIC •ssinanm omqucrimeoto que rclJ::aua ....... - 1-zv.i5rs
O SR. l"'tl'.SlDf'J' Cloot Somey)- O Pmido dos Tr:ahl.lbadora
a.-a o """'.....imerto
.
~ a ~ a> aobre ScawXr Pedro Simon. como
aracr do

a~XpWmr

O Sll. PIDRO SJMON (PMDB-RS.. P.u:a encaminhar a
voc.çio. Saa ... .-ro . , czwdar.) - Sr.. Pn:sidcnle. sn. e SG. Seuadma. llrm tLliiO (> _ , _ l..ala' f..du.mlo Suplicy~ qumdo diz que
ata IDa.lll!z'w. b ~ drtabda e •mljsada Tnrc a homa de
ser o ~ -*' ......_..... 5o .-ma do eatio Dqutado Nelson Jo.
bim. ~ • <·.-. 1t ~ao Semdo. Ati.~ o projelo aio la.~'-(.-.
Qa;:.do . - . o .,..._,de t:dáruma medida pmvisó-

Da.mãa. ~..,-- . . . w

Dio.,...

Jma~puque

aiuda.

• - . _. abacadeTrgDJmrntar Como
~

Cllá DiDP* ~ 1 _ . • ~umaàlçio.Somosos
'1
, •c:&. p-.. " - - . .-r W
a medida ptWisá:ia

-c

h

proa:dm

....

-

•

~ ~ cp: o

do sistema.t

Cmgrr:sd-)assim
I

•a•i4a A

-·
vm:ii-..._.....-..,,....._oõmwr ...-...,.
-.<.~aioçmva.c:aio~

Aqa. • • (_~ •
apuva. o goveDXl reapte:.«:Ua
"n.. vaa. E:.ai - . ,.... .,..,.... Soal::s ex n::sponsiveU..

T....,. dr ...-,, al>codo a ! - dizom:
..,.._jl eâl • o-..yo • ~de que oPtaidcme daRcpo!bUca ,.U. o """ JlCIZD de 4S dias cm aoda
Caa"~ T~

...,. ., ~ e • CimaD. de2EDas de projclos
.... , _ _ . , . do Rq>iblica sob o pr:azD de 4S dias:
mas~*- e11 tr1a .-.e Dio fcamçrovados. Emão.
teJ1:101; que ~ IDiDçio. A mr......,.,çto CJlC teobo - e é
iao- ~- 00...., ,....OOamigPSuplicy- é que.,. Iidefts estio pedi:Ddo am p:am pms se SICIUicm i mesa. disaniicm
c CiiiXUiuJ:em oma róamUL
AaiiD .... docaio. haja visla ...... Jieridadc do p;ojdo. ()'
Sealdar Suplicy. CXXIl a "-etisfncie que -o caDC:ftriza diz e diz
bom: '1:> projeto é do Dqlulado .Iobim; um blillmlc ~;o Rc-

lol<r é O s....dcr Pedro Simon. que é um bomcm de rxwdí•nço·
ma o projcco ~ do tempo em que a:a P'l1::s.ideme o Sr.. Collor de
MeDo. e o Neàc:DJobim. abzaitnede é MiDistro da Justiça do Go..
..moFemmlo HemiqueCmlooo". .
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_Então, reafllDlo que necessitamos da oportunidade de cheP.l' • um enteo.ditDeoto. Temos que enconrmr uma saída; temos
obÍ:igaçio de discutir e votar as: matérias. V. Ex•, Presidente Sarney, marcou a data. e naquela data temos Qt!C votar.
Vamos falar com toda sinceridade: E covlllWa do Cong=10 Naciooa.L Por exemplo. medida provisória sobre JDCDsaljdade
eseolar 6 uma confusão, é difieil Como vamos fixar meusalidade
escolar? De ·um lado os piofes:scres proteswn; de outro lado os
pais e os alunos protestam; e de ootro lado ainda os donos das escoJas protestam. Então 6 muito fácil dcixar·que o Poder Exealtivo
fiXe as mensalidades. E u6s deixamos de votar. São várias as ma~ qu,e não vot;amos. Cpor .essa razão devemos ter a coragem de
começar a votá-las. Nesse poniD, justiça seja feita a V. &.•, Sr.
Presideme. que vemnos.estimula.Ddo a votar nesta e naoutm Casa
do Congr:osso.
·
Demro desse aspecto, vamos estudar uma !ómwla. Penso.
Coin toda à siDc:cridade, meu querido amigo Edwmlo Suplicy, que
em 30 dias. será inviávet 30 dias é_ um pnzo. eu diria. muito pe-

que:DO para esta Casa se tetmir.e Y,Otar. 0 Congresso NacicmaJ. tep1
que ler a mensagem. designar uma comissão, instalá-la, dismtir e
votar a admi$sibilidade ou não, debater a matéria e votA-la dep>is.
Pawto, acho dificil
~ te:mos que estudar~ questões: o prazo é de 30 ou 60
dias? Defendo que "'jade 60 dia:!. no máximo. Votoo, está votado; nio deve havertepetiçio de medida provisórioFelicito as lidemnças que adiamm- Nio estai ~
esse adiamento como relator da matma. Não é este o caso de se
~tirar um projetO pua engave,tá-Io, como adiciorlalm.ente oc:o;ria
DO.Sc:nado: assunto complicado era retii:ado e f'pva. dois anos na
gaveta. Estou cntcodendo esse adiamento como um peúodo cm
: -r

que os líderes vão se ~n:tmir, debater e, na data apropriada., votar-

se-i a niar.m.a.. · ·
·
-Estou de aootdo, Sr. Presidente.
O SR- PREsiDENTE (JOs.\ Samey)- O Senadoc Pedro Simon encaminha a favor do ~erimento.
.
O SR- ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, poço a pala-

vra. cano Lider. ·
O SR- PRESIDENTE (José Samcy).- Coneedo a palavra
ao 5eDador Elcio Alvares, Líder do Govemo:
O SR- ELCIO ALVARES (PFL-ES_ Como Líder, pua ..icaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. emineDtes Colegas. evidentemente, O&S$1llltO de medidas provis6riiS tem quase
• unanimjdade dentro de nossa Casa. Mas quero fa:mr algumas coJocaçaes que tepJto importantes neste manento. Nio quero disallir aqui o fato de o autot" da !Djl!óãa, o ex-Deputado Nelson Jobim.
terçreselllado o projeto em 1991- quando oPresideale da Nação
ma outro - e, hoje. compor õ Miuistérlo do Presidente Fernando
Hoarique Cardoso.
.
A razão maior que me levou a pedir o adiamento, quero
afmná-la neste momento de forma pública: O P=idellte José Sarney, por inlenl:lédio de entrevistas. de posiciooa.mentos na concJi..
çio de Presidenle desta Casa e do Coogr:osso. -tem reitemdo uma
posiçio favorávell dimimiçio da intensidade de edições ou ~ex
tiuçlo da medida provisória. desde que teuhamos Outros-meios de
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Agom. quero fazer uma colocação: No instante em que esse
colocado pua o SeDho< Presídeate Femando Henrique.
imediatgmente Sua Excel&lcia cmpiCitCU todo o seu apoio, porque
nio lhe apela a pdtica da modida pl"O\'ÍIÓri&. E DÓs, naquela ocasilo- e cert•mente toda a Cala, pcxque temos :iDtençio exatamen~
te de colaborar pra eaamtzar um deaomiDador C9Dmm que permita a govemabilidade -. estabe1eoemos que Se:oado e. Cimara iniciariam jmedjatamenfe um estudo para. expmgir do texto constiruciolllll aqueles dúpooilivoo que ..,..jam medidas provisórias, além
de deixar claro também o ..erá<;io da medida proviséria, que é
um dispositivo cau:titncioaal, aclusiv-.mente em casos de urgência e releviucia btitmte 11rin•'ecim Esse mtendimenro ~
s<nta um di.ilogo profwldameate elevado, que """"'~""' a ser estimulado pelo Presidente do Coas-so Nacioml. o Presidente José
Samey, que. acima de tudo. tem a autoridade de quem já viveu
momcuros ncoesúrloc na Pmlidi!Dcia ~ Repóblic:a e foi. oa verdade. talvez uma das primeiras vozes a dizer, relativamenle i Carta
Magoa de 1938, que era um texto profin!di!T!IC'de dificü pua o Poder Executivo.
É esta a taZio. e a dec1iDo aqui p 1blicamente p:nque CDtendo que o Congteuo e o Poder Executivo devem conversar pennaJ:lelllemeDte, exatameute DO insbnte em que n6s estamos procuran.- .
assunto foi

do encontarum drmcynjnadcy ccmum que vcoba em favor do nos-

so Pais_

• Parece-me que na esteira de meu zequerimcnto bá um outro
- "' nio engano. da laVD do Semdo<. Roberto Requiio- em que
sio qüidas mzões de ordem t6aüca, em função exatamente de
emendas que foram apresentadas. qnestionanrnros que foram levatados- creio que pelo Senador Iosapbat Marinho, na ocasião• matáia que poc ceiio pccisa ser enmjnad• à luz de um critério
intcirameme isento e sem paixões.
POIUDio, Sr. Presidente. oaodiro de ban alvitre e profundaJDCDte MCO!DeDd':vel.. ~ta bom senso o apoio ao requeriincàto de adiamcoto que vai D05 pemDtir aloagar esse diálogo que
V. Ex•, com tanta paspcc:liva poJftica. pôde fotografar num determinado IDOlDCil.ID. Acmtilo sinoerametl«e que os elementos do Seuado e-da Cimam. que têm ._.mo oo fottalocimedo do nosso
Poder. estuio iDteiramade abertos pua eDCODtrarrealmente aquele deDominador coamm que pa:mita a nosso Poder a estuãncia do
"'" exm:icio parlamentar o, muito mais, pamila ao Poder E><eeu-

tivo tomar as medidas urgemes o """TSS''rias em _favor do n_osso
País.
--0 SIL ADEMIR ~RADE - Sr- Presidente. pua encaminhar-

O SR- PRESIDENTE (1011! Samoy)- Com a palavra o Se!Wlor Ademir Alldmde.

O SR- ADEMIR ANDRADE- (PSB-PA. Como Lidar.
pua mcaorinb•• a votaçlo. Som Mvislo do omdor.) - Sr. Presidente, antes de fazer o ,...,.,w,.menro· desejo saber se o adiamomo fixa ou nio um p:azo pua a VOiaÇio do projeto.
O SR- PRESIDENTE (José Samoy)- O requerimento fixa
o p:azo pua o dia 20 de abDL
O SR. ADEMIR ANDRADE- Nossas ciramstâncias e levando em COilSideraçlo a nãcoesidlde de acordo entre as Liderançu. apoar de oelllidenr quo 6 JmllDOIIIa o dof"miçio dessa ques-

dar govemabilidade ao Poder Executivo.
Em um ma:nento de ma felicidade em que estavam~ tão, somos favcriveis ao requerimeoto
tos o Presidente da República e vários Lideres desta Casa. foi leO SR- PRESIDENTE (Joo6 Samoy) - O PSB vota favoravantada a hipótese- que vai se transformar em uma realidade- do velmcnrc ao requer:i.mm.to.
exame rigoroso do texto c:onstibJ.ciooa.I. paxa verificar exatamentc. .
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente. poço a palavra
deaJro da Carta de 1988. quais as p<>tUS abett.as que ensejam. medidas provisórias - a exemplo daquela famosa. da quantidade do pua om:amiJJhar.
iodo no sal- e para eyitar exatamente essa. pletota de medidas proO SR- PRESIDENTE (10«! Smley)- Concedo a palavra
visórias que têm sido despejadas em torno do Congresso.
à Senadora I Unia Marise.
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A SRA•
~ 'MARJSE (PDT-MG. Como Lfdcr. para
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL..BA. Para <=mri·
encamiiihar a votllção. Sem revisãO dÕ· ~-) .... Sr. Presidente, o
nbar a voo.ção.. Sem revisão do orador.)- Sr. Pi'esideme. quero t'a~·
roqucrimento de a<liamento já eStá docidldo.
_
' '
=:apenas uma declámção. Como, DO
DiÓ tctiio c:ontDd1çió
Queremos enfatizar neste IDOIDe%I10 a ~cia da dis- cano voto do Partido, vou fazê-lo. Quero apenas declarU que·
cussão desta matéria: que· debatemos hoje. Dumnte esses óll:imos meu pensamento 6 coohccido da Casa. se~ no sentido dé di$ci·
anos. o Senado' e a. Câmiu2 'rêrh mtei"ada!: vezes manifestado o seu plinar a prática das medidas provisórias. e assim já vetei em témO
incoofomtismo com Ie!açio li odiçio de me<tida:Í provisôrias -por deste projeto. a !OSpOito elo qual agora se pode o aifiammto.
·
parte elo Executivo.
O que quero -.ptDaS escia=er t que. votando sempre favoMais do que isso. Sr.· Ple:rideote. o BX:ci:::tltivo estf: Iegislan- mvelmente a pedidos de adiamento. toda vez que sinto quê nio·
do pelo Coogresso"Nacionat E'nio'terilos feíti:)outra · co1si. senãO têm caráter protelatório, também oeste caso assim voto, porqut
disaltir. dd>at..; aprovare deixajcde aj>rovar·às medidas proviW- =POito o peusamemo elo Liderdo Govemo.
· ·
rias:
··
- ·:-. e--c.·.··; -, • -- '-·- • c--· '.-,---.O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O encaminh•mim•ó'
··
Elas sio editadas. zêeditadas c; muitas vezes - quem sabe --é favodvel
alé por omissão nossa. elo Congresso Naciomll-. deixamos de disConeeclo a pllavra ao Líder elo PFL. na fcmna mgimentaL ·
cuti-las. de debatê-las ou de llpiOVá-las ein tempo hábil.
·
por cinco minutos.
· · ·
É preciso dar' um baSta 'nisso. CI'Cio ~e devemos. com a
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Como Uder. pua
nossa :responsabilidade-- p«qae 5011101 DÓS' mesmos que ·estamos eocaminbar a votaçio. Sem revisio do oa.dOI'.) - Sr. Presidqlre:, ·
formulando as cri:tioas ;w -Executivo --', discutir essa questão; para em Sintesc, eu gostaria de ofemcer o meu pensaulC;Dto sobm a
que. efetivamente, o Congresso NacioDal possa delibcn:r sàm: a térii cm questio, ôu Seja, o requcrimcDlo dç noiG Senador Elcitr
edição de modidali provis6iiaS porparté dO ExeeulivO: • ·
Alvares. de adiamento elo Item 2 da pauta. que tn11a do ·Projero de
Portamo.Sr:Pt.Sii!én!O;oéslaOporbmicWlo.dirijoum·apelo· Lei daCimomo0 13, de 1991.·
·
· ·
aos Líderes do PMDB·o. do PFL. que·sio as maiores· Bancadas do·
Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que cOOcordô cOm·
Senado Federal. DO sentido-de ·que essa·quCstio •
debatida tam- esse adiamento pelas r.uões jfl.' expOstas pelos Srs. Lrderes. Diante
bém com as lideranças dos demais partidos que compõem o sena- de fatos oovos. há necessidade de analisalmos melhor a màléiut
elo Federal Rep=entamos aqui as minorias. mas ijuemioos deba- para tennos coodições de dd>atê-la e sobre ela decidir.
ter esse tema. Queo:i -sa.De. DUma ·reUnião de lideres. ~
Em segundo lugar, apenas uma observação quanro ao § 1°
encontrar um deuomiudor comum paia. che~ ao plenário.· do art. 1° do PLCn° 13/91. Diz o texto: ''O Congresso Naciaial'
discutir e aprovar esse projeto- ou· o sw ·~bStitutivo,- com1I'ID coõ- estando em tee:eSSO, reunir-se-á, exaacrdínariameoJ...."
··
senso entre todas as bancadas qut::·estão reprc~tadas no Setiadb ·
· Pancc-me que o Senador Esperidião AmiD. em PropoGi.: ·de
Federal?
-· · •· •·
•'
• ' · · · ~·
Emenda à Constibiição, de sua autoria. o~ uma. sitoaçio maí$
Encaminho favoravelmente à ·aprovaçlõ desse' reiJuerimeo.-· compatível, Dão havendo necessidade da coovocaçio extiaordinito. Muito obrigada. si Pnisidente. ·
· · • ··•
ria do Congresso Nacional nestes casos.
·
O SR. PRESIDENTE (lost· Samey)- Continua o eocamiMas, tendo em vista que a votação da mattria setá adiada
nhamento da votaçio do teqt.~erimento~
··'
pãrl o dia 20 de abril. haverá então teaip:> suficiente- praticamenCom a palavra o~ 1~at: ~o,~ Lider do te um mês- para que as lideranças se ponham de acordo.
PFL.
Já transmitiU o Pleside.DI:e Femando Henrique Cardoso a alO-SR. JOSAPHAT MARINHO -' Não. Sr: PresidOnte. o gull5 Pãrlamentues sua idéia de baixar tambtm dca'eto ICslriiigi:D._.
meu veto é em car.áter pessoal. Se- nãO puder faze-lo, farei em cJe.. do· os poc1crea <1e odiçio de modidas provisórias• .; que • sa1u~ar.
uma vez que, evideDlemente, devem ser utilizadas em caso ·~~le- ·
c!anção.
O Sit. PRESIDENTE (José Samey) - Pano' qtt<i possamos vância e utgênciao o que nem sempre tem ocorrido.
cumprir o Regimemo. peçO a 'V. ex•·que seja 11m dos signatárioS
De mais a ~ há pouco me dizia o nobre Senador Josap:. ·
do requerimento.
·
hat Marinho que a~ comissões não têm se reunido em tempo hábil.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Emio. Sr. Pt.sidente. o que leva muitas veZes a que o parecer seja proferido dirCtameme
em pleúrio.
·
·
farei apenas uma declaração de voto.
O SR. HUGO NAf'9LEÃO- Sr. Presidente. peço a palaPort.amo, há· uma série de qUestões envolvidas. Evidentevra pela ordem.
mente, quero dízerque também sou a favor da rcstriçio ao número ·
O SR. PRESIDENTE (1óst San:eyi.:. Concedo a palavra, DlÍDÍiilo das medidas provisórias, para que se cinjam aos aspectOS ·
pela ordem. ao nobre Senador HI!BO Napoleão;
referidos na Constiluição quanto lls questões de urg&!cia e mJe:
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PL Pela onlem. Sem re- vância. Porém, o assunto flCa parã. poslerior delibemçio. por .corvisão do otador;.) - Sr. Prmdenr.e. cada partido tem direito a que do das Lideranças e da Casa.
um Senador encaminhe a voração. Neste caso. poderia o Senador
Encaminho favoravelmente o requerimento de adiatnento
Josaphat Marinho encaminhá-la pelo partido, e eu faria. como Li· de votação da matéria.
der do partido. um eocaminbamemo posterior.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O encaminlmnento
O SR. PRESIDENTE (1ost Samey) - Mas o Partido tem do Líder do PFL 6 favorável à mat&ia.
apenas um Senador para encaminhar em seu nome. Se V. Ex• enO SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Pt.sidente, poço a Jlllla·
c:am:ga o Senador 1osaphat Marinho de faz.!- lo••
Vl'3. para encaminbar a votaç~o.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - eu poderia encaminhar
O SR. PRESIDENTE (1osé Saraey) - Conc:ec1o a pllavni
como Líder. como o flZ na Sessão de ontem.
ao nobre Senador Esperidilo Amin. pelo PPR.
O SR. PRESIDENTE (José Saraey)- Sim. V. El<~ pode
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pua encaminhar a
pedir a palavra como Uder e, durante cinco minutos, podelll falar votação. Sem tevisâo do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadom;,
em qualquer tempO da sessão.
a mioba inclinação inicial era a de encaminhar corattariamentc, em
Com a palavra o nobte Senador Josaphat Marinho, Para enfunçAo do tempo já uanseotrido de tramitação desse Projeto de Lei
caminhar a votação. Cm nome do PfL.
Complementar;. da sua história. qt~e. em outra ocasião. ~ei; da

caso.

m.:. ·
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bdoao o paZD de s dios • portirda publicação da Dl«ti<ia j.rov;Sória pua~ opiDemo5: sobre o que é fiwfanrntal em tdação à sua
ediçicE a admissibilidade Na análise da 'llledida proviSáiia. o fato
pómciro Dioé o iai mérito, e. sim, x cabe ou .oioo Ptcsidetle da
Rcpiblica ~Ja. ~.a RcscWçio D0 1189. do
ção.
Coogrcao Naciooal, est•be"'c:e o pazo de 5 dias pmr esse exame.
~ ocuiio. ji me pu:cw:a:iei favCDVehüwle.. com a
SeprKkt ~ obâdas em ntatí«ices c,~t tenho cm mãor;:.
ressalva feá polo ado Saadcr Joré Paulo Biool, de.,.. a via do Sr.. p,..;daue a admissibilídade foi "''l"Ciada .m· méxioo 'de 20%
projciD de lei
44
r capelo menos p;mcumT"e qocstio- cb c:aoc de medida: provisérias editadas. O.~ Naciaoai. ·
nável pua """""V pora>qllllrresi!ÚJgÍDdO.
CXliDOg1lido
vcrilic.r se'ó PlOsidcue
Sr.. Pt • I • o S... 5
I
. . . . . . . Rllriçio, • da RqJiiblica poderia OIJ - , . , . _ delermiDada modi<fa; •. • •
umaloi
t"' M•fa<r. Mou millila jncljnoçio, om......., do
Tllllllila; Sr.. Presideié, pitlpoo1ll de e-.cia cà!sti!uciôml
meu P.lllido,11111& v.z.akmr.... mcwnrjnhu !'avode-doSemdcr&peridiioAmDi,càiuubstilntivodoSem.'
ravelmealc,comumapdoiMaz.uo..mdodeiur=vucac ... · dcrii<JbodDRaqujiD.·Os...Odç.-JoaplwMarioho,com>Relaior.
sunto, CQIDl um clac 11::-.. da mm:iia- .,..,...;.m · cm 00. bom. led a "1""'""iclede de mmif'eáaMe.
por~.&•.pu:aodia29.ptt;.;maquum..feia,ilsl8b30mia.
- q u e llio cabe lei
caso. Ca!Jc
A .P.mpaltl. de Emcada Cmstin•cinna' ri' 1. que caf. a tm- mf0111a da Onsri'niçin~ daado-z ootr0 tDiamCD.to"i qucstio"da
mitar. é a""' waa oole a .-içio na~ do modidu PI"' modida pmvio6óa rua all<nÇio da RcioluÇõo n• !189. do Con-'
visária. de aalolia de um pDCID :aúmelo de Sa.. Sm.OO..•, que gmao ~ ~ c:eu:eia a opcirtu.oidadê de o 'ConSresso apmtive a hoara de fommlao.
cil:r as aalida pxwisáo:ils. DIÍ as cste'ísricas estarap; a registrai
En.1caOO cpl. :aiaupla::saa:: adiar paa o dia 20 de àóla ' c. dadac ~
·
·
.
votaçio do Projolo de Lei CompiOmen!aroio é um bom sczvíçoao
Nessao """'iç''<s. SI:. Pmsidco<e, ieYando .,.. conra qile o
País, se DiD tnamoo """"íçõrs de analísu .... ..,..ao axn a Ii- · que ., podindo. na vàilíde, é uín tempO I1IE. o ifi:i 20 de abril·
berdadedeeocaloor.qaalo,.,._camínho, ~ejamnapropoolade · ·pon o e - nma IOiuçio molho<, voiJ acompànhin: e=:o-·
eDliCllda .....,.,jryrimel &ja um aovo texto. desde que P'"'np; mcadu 110 PMDB que x:ei.lc Ó erfianrrUo, mas desde já :registr.lndaruma ~-ol'mepaa o Cougnsoo.
do, axoo ilo&:IJud de )XOVÍIII:Ía,&IIÚDII1 discoalância oo Seuader ·
Nessa.
ti õ s o mc::enrinbvt!C'Co é favcóvel.
Pedro Simoa: e 110 Wme mes11c., Senador Josapw Marinho, que
o SR. I'REiimÉNTE Qc>oé Suney)- o ......-""""' opiDoam I&Yomvdmenle ..... - - . .
do PPR é favc:ávelao~
ArvOIO-IDC.. oamo siinplcs t.dJarcl da miriba' províDcia. i
. O SR. JADER IIAJIIIALIIO -Sr.. Ptaidenll:, ~a !»' diz..- qoc. no cao. Dia cabe lei """l"=e"'or Se nos inquietaul
1
lavta pua a
• • -:a votaçio. ' .
•
(]11; p:
·n ui05 amais. ·cp: xeformemos .. Coostitui\=àa. Não há
O SR. PRESmi!NTE (Jooó Suney)- Com a polavD. o no- 011110 c:amilllio. O ""' .O .;.ct l'usCIIr no Ptojc<o Nefsou Jobim é' a ·
bre Scnadl:x'J.tder Babdlo. Lidcr do PMDB.
mP.II!I!r"eçiio de am dispoSitivo ÓlliSliliJcional quie,. Do meu en.=
O SR. JADER BARBALBO (PMDfi.PA. Como lider, rencfi._,.,,jáé....,_aplicávell\luilooilrigado.
parn. encaminhar a voaç:io.. Sem n:visio do o:ado&) - Sr.. PlmO SR. BERNARDO CABRAL - Sr.. Prcsiden~ peçO a ·
dente.Sne Sa. Saa •b.:c cu ioiciariao..,
·d
to delta
pdm:a_l8a
· 4 'Ta vataçio.
votaç3ocomumba:bodovobem.sep:mdodoDOixcSenadodoO SR. PRESIDENI'E Qc>oé Somey)- Coma paiavmo Se.
sapbal MariiiDo
do noiJre Scmodoo Pedro Simon, cm 17 DOdor ll<madó Cabal. poia enraminbtta velaÇio do_...;,.,de abril de 1991.quondo a Canis<io de GmWn•içio.Iuáiça e Cl- · · to. an..,... do PP.
dadanío da Cau apa:iou ala maláia:
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pata encaminhar
"A omláa. pr sua nalun:Za...,.,...... cp>e se caclua opi- a velaÇio.Sem-.oo do oaod<r.)- Sr. Prcsiclalb:, o Pmtidof\o- .
nião a:mtr:ú::ia ao ,paDo ãu cm fava: dcJc. Rccp:r ~ giaSisla.:oada lerDa ~em sentido CODIIário i prOaog.açio.
tecnk:a., CJlC paavc o pedil c o pa:stigio das jngjaniçõrs .imcdiNo ~ mais uma vez, Sr. Presidente. regislro que.
gadas."
cpl&lldo oe criou o iDslimto da mocfida provisória. cpwxlo ele safu
Com o mesmo IICIIIÍIIIC1!IO do DOixc SeDido< JOS&jiJat Mm- da Comissio de Sistrm•ô-nç>o, da Asscmbla:t Naciooal Constinho. Sr. Pruidcolc.crrmrirhoa votaçio. cm DOme do PMDB. m- minle.,. o xu fio OOIIdulor filos6fiCO ea. o sislcma parbmentarista
tecipando a miaba tmH
rli(- de voto favoá.vel ao acfoanrnto. de pcmo.
porque. se cu tivesse que vocar hoje. VOiaria CCGtrnjamm&e 110
Qu.mdo parbmeotarcs ~ levamm. a emcuda presiProjeto cxiundo da cm.a..dc: .miaria do ablal Mioislm daJwaiça. dcncSalista a p)eDário. aio s6 este Rclalol:. mas o Senador José Foex-Deputado NcJ.Ja Jobim.
gaça. acpU pr:e:acllk. c de quem invoco o tc:stcn:ambo. dizia aos DOSO dispocilivo ..-iluciooal é claro, inriepOnde de Jesis1a- soo; i:ompaDbeim. cp~e a Coostiluiçio oiiwia oom um olho pm
çào compleaocuU:r. Dio DOCeSSila c Dio tcqUcr legislação ccmplcum lado c com o cuuc. prtia o cutm lado. completamente caolha.
mentar. ti:IZ 1Ddos cc nquisilos.. Dctcrmi:oa ~o Sedt« Prcsidc:o- E veja.. Sr. Plt:sidc:Dtc:. ~ toda essa discussão giia cm tomo da
te da República. s6 pode editar medida pmvis6ria an caso de mcimmslâDCia de ~ cn. o Udc:r do PMDB não ~ qoc se faça
gência e televiacia.. Deiu claro iDc!usive que o Coogrt:sso N.cio- lei WiL\)It:ua:ülar pua ~ um dispositivo coostitncíom.L ora
nal. se estiver em leCI:SSO. taá que aa OOilVOC*Io eui S dias; pot- discorda do o:-mjtgcjm•Jista Josaphat. Marinho. Mas, no fundo.
taniO. a mocfida é ac:epcioool. Deixa claro cp>e o Prcoideuc daRe- Sr.. Plosidenlc, .., tivesse íJC&do o sistema pod.unedaris!a. na bOB
pública não p:Jdc reeditá-la. SL PtcsidcDJe. E o Coogn::sso Nacio- em qoe.a medida pmrisáia Dão fosse convalida. em lei em trinla.
na!. ao loogo do . _ , acobou aceitando a ~ Deixa claro dios e pctdcsoc a eticácia. 110 minimo o cbefe de Govemo- ou !'riainda que. ~30 cüas,., o Coogn::sso Naciooal Dio se maniJDeiro.MiDislro- caiàa.
fe'itar. de c:omulda • - cs aios p3rjcadÕs ocssc pcdodo.
lsJo poeto. Sr.. Pn:sidc:ub::. a exemplo do que fez o Sc:oador
Sr. Pre:sida:Jie. s~ Scn:adoms. o~ Nac:ioaal ooccs- Espcridiio Amin. reservo-me pua JXO$$eguir, cm relação a esta
sita alterzr a Rc:duçio ~o l!S9. 00 Coo~ NaciaJaL qo& =a- ma1éria. DO dia pm:a o 'P&l foi. designada a sua prarogação.

t<DlDivaque haaft: do apmoi-Io,dcpois que. Comissio de Cemtituiç:io. Justiça e Cid•rbnia do Senado. acolhc:udo pua:z:r. com
voto em .sep:mdo- se aio roc fdsa a mcm6ãa. do DCJibm Scmdoc
Jos:çhtt Mmrào. per 14a13- S..lovir aoplcairio.laldoccmo
Relala:oSemdarPaboSiaxm.NioVCIIII w 1 •••essa~

"""'...p,.r
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compl........,......,
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. P=idenle:poço a
pa1awa para encaminhar a votação.
-- -0 SR. PRESIDENTE (José 5arney)- Antes de cODCOder a
palavn. ao Senador Humberto Lucena, pergunto ao Líder, a f1m de
usarmos o mesmo critério &dotado em relação ao PFL, se o Senadorpode'Usar da palavra. encamii!hande pelo PMDB.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Sim. Sr. J're..
sidente. com os mais amplos poderes.
O SR. PRESIDENTE (José 5arney)- Com a palaVD o Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMPB-PB. Para encomi·
nhar a votação.) - Sr. Presidenie. tmta-se de um ftlqUerimeuiO de.
adiamCJ!lo da votação de Projeto de Lei Complementar da Cimara
n• 13/91. o chamado Projeto Nelson Jolrim.
lnicia!mente. J!OSUria de dizer que acanpanbo o Llder do
PMDB no que ta:Dge ao adiamento. Na vmlade, o que se pretcDde
é chegar a um melhcr denanim.dor comum em tomo dessa JXOPO-siçio. N!o bá por que ficarmos eonaa a propoota encaminhada à
Mesa.

,
Sr. Presidente, Srsi. Senadores, entretanto lembro que, desde
o tempo em que fui Lídci- do PMDB ncst~: Casa. tomei 4 ~va.
com o apoio UDinime dó ilarlcada, de _,.....-mgência pua a inclusão desse projeto na'Otdem do Dia. Lembro-~ de que, na q,o..

ea. o Presideme da República era o Sr. Femando Collor de Mello,
tido e havido como vm P1uidente que abusava da ediçlo de medi~
das provisórias. Quantas e quamas vezes assomei 1 tnruna Jliiill
posicionar~ine a fava do projeto NeJsoo. lobim per mtender que
ele seria a grande solução para que pudéssemos conciliar esse ,cooflito eDtm o Poder Exec:utiVo e o Poder Legislativo.
Ccmo todos sabem. ao longo do tempo. virias emend.os foram apresentadas ao projeto; virias vezes ele veio AOrdem do Dia
e.. mesmo em ~gime de urgência. teve que ser adiado por ca:lSell.so das lideraDças; mas sempre bouVe nesle plenário um núcl<o de
Senadores. entro os quais me iDclula, que pmcndiam levat adianle
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poço a S. Ex" que reúna a nossa Saneada. Aos Srs. Líderes. tJun..
bim. que se teúDam com o Sr. Presidente
Samey oporumamente. pua fazomws uma reflexio adequada sol= essa:matma. a
funde ganm.tir, na sua plenitude. a vig&lcia da Coostituiçio Fedo-

1'*

ml

Em o que tiDba a dizer. Muita obrigado•. • .
O SR. PRESIDENTE (José 5arney) - A ·M..., 1UIIIIdo o
mesmo critério que USou em relaçio ao PFL e ao PMDB, cooccde
a palaVD oo Senador Epilacio Caf«eira pelo PP~t.· · ·
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (l!t'R-MA. Ccmo Llder.
Para enemrinbor a votaçio. Sem revisio de orador.) - Sr. Pzosi.
- dente.. Sô e Srs. Sermkwrs, o posiciooamcnto do meu Putido de
certa forma i' foi esclarecido pelo """"' Presideme; SenadorEsperictiio Amin. Contudo, Sr. Pzosiden!e. llio posso deixar de m.onifeslar a minb.a proocupoçio cDanle de. um proje!O.de lei compiomemarda
que. na realidade. no seu c.pâ.t e no. seu§ 1°,
apeaiS repete a Coastituiçlo; Dio vai aJ6m di.ao. E nlo se faz oe-nhuma meDÇio ao porágruo tlnico do art. 62 da Coostituiçio. que,
no meu C!ltalcle:r, exibe o pomo aucial dm problemas do.Coograso Nacional.

amua.

Todos nós sabc:mos, e a Naçlo esd. suficientemente cieJJI:e
disoo, que medidas provis6riu sioeditadas e~ mnitaa vo.zes. Se o Govemo se interessa em IDIUllero direito de editá~ las, Sr.
Presidenle. quando da <ÜscU>sio dessa matma. pedirei·atençio do.

Lideres do~ pua a nccessidadc de se ampliar o prazo para
o cume das medidas provis6rias Jliiill 60 ou 90 <fias. Nio pode
,cootimlar a oc:am"". sem. neobuma manifestaçio camtria do Poder
Legislativo, o al:uso da. mediçio.

Quero apeou. Sr. Presideme. fazerc:c:mtaraquilô.que todos
nós cooheceJDOG, a Constituiçio, aO! porque jlnmos.cumpri-la.
O padgnfo único diz de fomaa uaü:to clua que 1!as .lllCICiidas
provisórias perden1o a eflCicia. desdo a cdiçio, se Dlo fc;em o::mv"'!idas em lei no pnzo de lritta <fias. a putir de sua publicaçio.
devioo:lo o Coo8"'S50 Nacico.ol diaciplinar as relaç&s jurldicas de-

o Projeto NelsonJobim.
· las decorrentes".
Sr. P=idente, Srs. Senadcres o Projclo Nelson Jobim. da
!lntio. uma medida provisória, tomada após 28 dias da c:dilavra de"'ua.! Ministro da Justiça visa. Jlllda mais. nada menos. çio da pàmeilll, Dio substitui a pàmeira. Na realidade. a primeira
explicitar melhor o que dispõe o art. 62 da·<À!'Stiluiçio Fedeml medida provisÓria perde a sua eficicia, JlUlllUC llio foi aprovada. A
no que tange às Mcdi<las Provisórias.
Comtiwiçio nlio afirma que se rejeitada perde a etictcia; diz que
E tanto andávamos cc:rto, quando quedamos que esse proje- se ela Dio f« aprovada,. se aio for tqnsftmt•da em lei perde a
to fosse aprovado -.aliás. sempre com C? apoio gmal de IOdos os
efickia..
Líderes - que. no governo passado. o próprio Presidenle !limar
Bll<amos ass~lindo à reediçio de medidas provis6rias que
Franco chegou a confessar que leVe de utilizar mais de 300""""' a na realidade llio t&n . _ . , c:oostiluciooaL O Coag=so jamais
edição de Medidas Provisórias, e reeditou uma delas 34 vezes. jus- bu!CQl o Poder JucticWio Jliiill se iuformar ou Jllllll' dirimir as dlltamcntc a que dizia respeito. is memalidades escollres.
vidas. Peço,. Sr. .PrcsidcJlte. que este usunto seja mcpminhado &
o atual Govemo. da. mesma maneira. coumua • utilizar por nossa Comisdo de Coasritniçio e Justiça. Hi dóvida quanto à mo.
demais as Medidas Provisáias, sendo de se salienlar cp1e as reedi- diçio! a medida nio t arxovada em trinta dias e. podanto, perde a
ções se sucedem; evidCJ!lememe, muitas vezeo por culpa do Con- sua ef'Jeicia, nio podendo ser Ieeditada,lllt pcxque a medida pm~-~~~-~-~~-~_porexemplo.
a~pico.

tivemos um mo

pois cDante das eleições gerais que se realizamn DO Pois,
ficou dificil reunir o Coag=so Nacico.ol pam decidir sol= elas.
O fato. Sr Presidente. 6 que temos: que dar um cobro a essa
situação. para que o Ccm,gresso Nacional volte a ter sua plena attibuiçio de legislar. pcxque, de jeito que vio as coisas. oom a ediçio
de Medidas Provisórias, o Poder Executivo está invadindo quase
~ a esfeJa de atnõuiçio constituciooal do PÕder Legislativo.
Para concluir, Sr. P=idente, quero lemlnr que, no final do
Govemo Itamar Franco. por sugestão de enfio Minisoro do Trabelho. chegou-se ao aimu!o de baixar uma Medida Provis6ria resu·
LU1do mattria de lei complemeutar, como foi o caso da participaçio dos empregados nos lucros das empresas.
Sr. PzosidCJ!le. faço essas cousiderações pua afirmar. a V.
Ex• e ao Senado que acompanho meu Lider no adiamento. mas

'!~Itio_6Didam.ais,nadamenD$do_qgeumprojeto~lei9)m:
imediata ef'lclcia. Nio t diferetto de um projeto oom1m. A 1Ínica

difct'OIIÇa de um projeto como eate, em que estamos disaJiindo a
prorrogaçio de sua discussão e votaçlo. e um projeto comum 6
que este Dio tem eficácia e a medida. provisória tem. Tanto 6 assim
que a Constituiçio dispõe: "Se Dio for tnmsfomwla em lei, perde
a efickia." Etdo, sendo projeto de lei, padeDdo sua ef'Jeicia, s6
pode voltar a ser discutido no Coogres:so Nacional se tiver a assinatura da maimaabsoluta de uma das Casas do Coag=so.
Tenho reiterado ~ assunto desde o primeiro toes em que
tomei posse no Senado. E que o Legislativo pode 11io ter legislado.
mas nio pode fazer vista grossa Jliiill a legislaçio permancble do
Executivo, que faz da medida provisá:ia algo quase defmitivo.
uma legislaçio à Dlll!gem do Coag=so Naciooal, e a6s nlio cobramas exatamcntc a conseqüêDCia da peida. da eftcácia.
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Pergunto a V. Ex•, Sr. Presidem.e: se uma IJledida de demissão ou de vantagens pam o funcionário $e torilãSSe medida proviséria e houvesse uma reedição, valeria oo mês em que a medida
provisória nio foi enminada e não foi transformada em lei. e a
eficácia foi perdida?
Parece-me, Sr. ~sidente, que esre Pc:xlertem que levantar
a cabeça e convCISal' com o Poder Exccut.ivo. Já estamos dispostos
• mudar o pnzo de validade da medida provis6ria de 30 pua 90
dias. mas que uio se procure regulamemar nunca a soa. m=diçio,
porque isso scni conttariar .a Coostituiçio. Sed bater de fmlte com
este livrinho que, quando assumimos, premeremos cumprir. juramos que baveriamos de cumpir.

O SR. PRESIDENTE (Ios~ Samoy)- Em votaçio o roquerimenro.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemliilCCel' sentado< (Pausa)
Aprovado.
O ~ento voltaiá. à Ordem do Dia -na sessio de 20 de
abril de 1995.
- O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP) - Sr. Presidente.
conforme o encaminhamento feito, registro o voto contrário do
Partido doo Tmbo!h~~
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa teve a oportunidade de anunciar ao Plenário, pua constar da ata, que V. Ex•
bavia ~ado con1Iariamente ao requerim.enlo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Pn:sentes na Casa
67 s~ senadot=
Passa.-sc:. agora, à apreciação do Requerimento n° 400, de
1995. lido no Expe.Jióme. de Çncia. pom o Projéto de Lei da
Câmaia n° 40/95. A Presidência lembra ao Plenário que o mquerimemo refen!-se à distribuição de efetivos da Aeronáutica em tempode paz.
.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senada:es que o aprovam queriam permenecer sentado<. (Pausa)
•
Aprovado.
A matéria a que Se refere o Rlqllerimelllo figumá na 0nJem
do Dia da segunda sessão ooliDária subseqüente. nos temlOS do
art. 345. IL do Regimento Jntemo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Pedro Sim:m.

eu solicitamos ao ~ideote da
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Câmara que o mandasse dcsazqui-

var.
O Deputado Luiz Eduardo, com a seosibilidade política que
o caracterim. e atendendo i disposição citada. mandoo desarquivar
o projeto do Senador Itamar FI2IlCO e dar inicio imediato à sua tr.a~
milaçio.
Ao fazer este registro. quero R:ssaltar a fumeza com o que o
Presideme Luiz Eduardo tomou essa decisão, conf1I1Da.Ddo suas
qualidades de homem público.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO,

Brasília,15 de março de 1995
Excelenllssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depurados,
. Deputado Luiz Eduardo,

A recente crise c:ambiai. descrita em magnifica reportagem
(anexa). pela revista Veja, mostm que o Senador Itamar Franco es·
tava certo quando apresentou, em 1° de agosto de 1989, seu projeto dispondo-sobre os requisitos para o exercício dos cargos de diretoria e pl<Sidência do Banco CenttaJ, regulamentando o art. 52.
inciso In. aliDea d, da Constituição Federal.
Na ju$tiflcaçâo de seu pnijeto, frisou o Senador Itamar

Franco;
"A fim de preservar a moralidade. a lisura e a índependCncia no exercício dos cargos, profue..se a designação de pessoa que, I10S dois anos anteriores. tCnha
exercido atiVidade. com ou sem vínculo em.~gatício.
ou tenha. de qualquer forma. colaborado com a gestão
ou administtação de empresa i:m.egrante do sistema fiM
nanceiro privado ou que opere nos ramos de previdência
oU Seguro. O espectro do impedimento atinge~ igualmente, aos que tenham colaborado ca:n en:qresas coligadas
ou conttoladas pelas demais express.unente mencionadas.
· Tendo em vista o propósito colimado. julgamos
que a vedação deve alcançar os proprietários, sócios.
-acionistas ou conttoladcxes. a qual.cjtier título, de eniPresas sujeitas_ ao controle ou fiscalização do Banco Centr.d."

E mais adiante:
''Fmalmentc, pam evitar que os conhecimentos
baurido$ ·no Curso do exercício das fi.mç~ possam vir a
ser utilizados como footc de io.fonnação privilegiada. a
serviço de intetesses particulares. fica o ex -titular de cargo de diictoria w p!esidência impossibilitado de exercer
qualquer atividade proflSSional. com ou sem vínculo empregalicio, para empresa privada, nacional ou estrangeira. integraDte do sistema financeiro ou QUP.: opere nos ramos de seguro ou previdência. suas. coligadas ou controladas, bem assim. naquelas sujeitas ao controle, fiscalização ou supervisão do Banco Cemral do Brasil. Por
uma questão de coerência, estende-se a proibição à aquisição de ações. cotas. debênUJtes, partes beneficiárias oo
qualquer outro título ~entalivo de capital ou interesse nas empresas m.encionadas."

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Prommcia o seguinte
discuno.)- Sr. Presidente. Sr's e S~ Senadores. em 15 de março
último. o Senador Roberto Freire e eu, remetemos ao Senhor~
sidente da Câmam doo Depurados. Deputado Luiz Eduardo, uma
carta (anexa) solicitando que Sua Exo.lêDcia detetminasse o desarquivamento de Projeto de Lei de autoria do então Senadcr Itamar
Fianco, estabelecendo condições especiaiS pãD a nomeação de direrm.s do Banco Centr.d.
Esse projeto. aprovado pelo Senado em 1989, foi ..-ido
àCâmam doo Deputado<. que. em 1991,oianexoo a projeto de autoria do Deputado Fmncisoo Dornelles refomulando o sistema financeiro. Em fevereiro deste ano, o projeto do Deputado Francisco
.Domelles foi arquivado e, com ele. todos os demais que Ibe tinham. sido anexados.
~
A revista Veja e o artigo ''O baile da banca", do jon:ialista
Ocorre, Sr. Presidente, que isso não era possível porque o lllio Gaspari. publicado na edição de boje do joma1 O Estado de
projeto já havia sído ;t.provado pelo Senado e sobre ele a Câmara S. Paulo, mostram que o Presidente Itamar Frnnco estava correto
lem de se manifesur. Em cx:oseqüência. o Senador RobertÕ Freixo e
em suas preocUpações. A prática tem revelado alguns deslizes que
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se não comprometem a imagem de honestidade e seriedade da
maioria de seus ex-diret~. precisam ser combatidos.
Aprovado pelo Senado, por acordo de lideranças. o projeto
foi remetido à Câmara em 20 de novembro de 1989.Reoebeu, na
Comissão de Constituição e Justiça. pareceres favoráveis e, em 26
de agosto de 1991, foi anexado ao Projeto n°47, de l99l.doDe.putado Francisco Domelles. que díspuDha sobre o sistema fmanceiro mciOOai. regulamentando o art. 192 da Constituição FederaL
A comp!exicbde do projeto do Deputado mncisoo Dome1les impediu sua análise conchJsiva na Ultima legislatum. o que de~mrio.ou seu arquivamentto. Com isto, ficou prejudicado o projeto
do Senador Itamar mnco, aprovado pelo Seaado, que foi, também. arquivado, com base no art. lOS do Regimeur.o Imemo da
Câmara dos Deputados, que assim dispõe:
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economica, que incluíam medidas apareotcmeD.tc mais duras e
ma.is alrrangentes. quem poderia imaginar que o Plano Real conseguiria, em curto i.nterVaio de tempo, ter tanto êxito na denubada da
taxa de inflação de nlvctS absurdos de qum:enta por cento ao mês
para apenas cetCa dt um por cento ao mês? E o mais smpreendente é que tudo f01 fcuo sem lançar mão do elem.ento-sutprCSa. e os
pontos princip.a.tS do ttttiWário de medidas econõmicas focun. dis-

cutidos previ.ameak peLa socJOdade, sendo colocados na mesa com
toda a tr.msparEoc~. CoasJCieramos esse fato da maior importância. pois derruba o au:IO de que o conteúdo dos pacotu econômicos deve ser coab«Jdo .apenas pelos técniCoS- do Governo, reunidos em segredo oo m:nso dos gabinetes ministeriais. Além do
mais. o plano cc:ooômlco auogm seus resultados sem o recurso demagógico do coo~Lamn:uo geral de preços.. o que sempre é uma
tentação par:a a. pc>hlKDI IIWS mgênuos ou menos pmpuados.
"Art. lOS. Finda a legislatun. atqu.ivar-sc-io toDuas aan.açúcs qut' se flZCI'3Dl. ao plano de estabilização
das as proposiçõeS que no seu decurso tenham sido submetidas à delibemçio da Câmara c ainda se encontrem também c.airam p.x tnn qlWXio cootrasla4as com a realidade.
em tramitação. bem como as que abrem CI6dito suplew
Prllnt'U'C_ J.Tl-"PPI~ w a idéia de que o Real provocaria rementar, C011l panceres ou sem eles, salvo as:
cessão n.a r.ca:ll.'lOll.l t-n.uksn.. Nada mais distante da verdade.
I - com ~ faVorávekde todas as Q)mis- Ao cootrin.:l. (' run- P"ldu.DJ efeitos expansionistas tão fortes.
sões;
que tem sido uma ;:weo ..~pe.,.J..:> constante da equipe econôm.ica re·
II- já aprovadas em tumo único, em primeirO oo
frear um pcw.x:..""~ ... .u .. ~· .;k c.ocu\.lmo Para -que não vohem as pressões inflac)Oila!\,l\ ol. ... f'II'T~t"' Como ilustração do cteScimento desegunclç,> tumo:
ID- que teobam tmmitado pelo Senado, oo dele- sencadea&"l r--o. J';.&D. o. .a...D.' passado, de acordo com o IBGE. a
originárias;
indústtu ex~ • " ~ t.uo~ superic:r a seis JX'r cento e, segundo
IV- de iniciativa popular:
previsões o..-, II'! .A fY'd& .. ~também teria aJJmeo'ado
V - de iniciativa de cutro Poder ou do P:rocurn.- seis p:x crcli..} ~ • ~. o mês de novembro :registrou o
nível IIWS al~-.. ..k ••up.o.•· .:iiMdr- fevereiro de }99(}.
dor-G=l da República."

Como Vossa Excelência pode verifx:ar. o inciso m abre exceção expressa para ~que ''teDham tramitado pelo Senado ou dele
aiginárias". Gostaúamos de recordar a Vossa Exce1ência o disposto
no anigo 106, do Regimeoto !ntemoda Câmma. que 6 o_segujntc:

"Art.106. Quando; por extravio ou retenção inde'vida. não for possível o andamento de qualquer proposição. vencidos os prazos regimentais. a Mesa fará recons·
~truir o respectivo processo pelos meios ao seu alcance
para a rramita.çio ulterior''.
•
Tendo em vista estes artigos já citados. solicitamos a Vossa
Excelência qÜe mande desarquivar o Projeto de Lei da Cünara ne
289, de 1989 (n• 198789, no Senado Fedem!), de autoria do Seoador Itamar Franco. aprovado pelo Senado, a fliD de que, sobre ele,
se prollUllcie a egi6gia Câmara dos Deputados.
Na oportuxridade. renovamos a V assa Excelência o testemunho do nosso apreço e consideração. - Senador Pedro Simoo. Senador Roberto Frà= .

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a po.iavta
ao nobto Senador João França.

O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pioouni:ia-o seguinie discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. agora em matÇO, a
nossa nova moeda. o real, completa oito meses de existência.
Concebida com a flnali~ de interromper a nefasta cadeia
de imlexação, que tiDha por-efeito impulsionar o nível gemi de
pxeços aesccntcmentc para cima. a nova moeda não somenle tem
conseguido cumprir esse papel. mas também tem se constituido no
símbolo do olimi~o da população btasileiia com a economia de
seu País. Tanta conf13.D.ça no futuro do Br.lsil como resultado dos
acertos colecionados pelo Plano Real fosse. talvez. dificilmente·
previsível pelos próprios fommladores do Plano na ocasião da implantação da URV. ~eira etapa de tcxio o processo.
Depois de várias -tentativas- malogradas de estabilização

ScgutU

trm-.r~:,..

v ao.• PLano Real a pecha de eleitoreiro.
estabilização havia sido engendrado tl.L.,.~Wl'X':'III' , • ~ • .ct..IL.l de engabelar o eleita brasileiro,
icçhj.tlP&.,--r> .. L···~·
.w.:...wura de Femando Henrique CardosO. N. .... atnr"rrw ... '• • .. !Dtndztaram a invectiva. A pop.~la
ção bn:s1k-tn ~ • 11. ~ ~~--~.~ ...... da estabilizaçãoecooômica- o
que pcmCL ~ ~~~o-:.. ....... ~1 ,. austeridade nos gastos públicos
dão \'aio-. ~ pau.a.1.;u. • rWa.Oes. o Real continua fume e forte,
aprohmcl..mdo' --~ -~ au.u. '' pnxesso de retomada do desenDe acor'Ó."l c o..:. a; ,r~~»

~~de

•

volvuncctl:'l ~ar•~ .. ~{ -.11 •l*"'CCU& br.tsileira.
S.. ..... ........_..

\f.anr:. drtwrt W• uJI.o .asatados pela implantação e pelo
ac:otDf*Db.amrm.· ..,.. F"'.-. k-.1 Dua!tc-se a respeito de politica
cambW. dr P""'•W..ÃI· • ft'i.rm.tlação dos encargos e das receitas dor$ uft lU"~• , .., ... t~ aimaU:Strativos da Federação. de taxas de ,proL. _dr ~~ ~._., ~-.ir unfas. de refonna constitucional

e asstm pcl' d.wllr

Deor:tl' \o-...kt. n Y l ~.._"!e, relevantes.~ gostariamos
de dest.ac&r um tral.a ( "- IDI'Il<x. goswiamos de realçar uma mudança de mt:c~~ ~ w w-m opetado como conseqilêocia do
processo & ~1-UhiL..rAo,.lo.-:. Rd~nmo-nos à percepção~ cada vez
mais assídua n.1 ~~ • ruN.-.. ~ nos dirigentes deste País, de que
contar com um• IDOCd. C'SC.I•d. que tenha seu valor preservado das oscilações b~ ~ freqüerites, -constitui um bem da
mais alta prioridade:. Apos t.tntas quimems infundadas e unto
palavrório sobre o mp-euo do Brasil no Primeiro Mundo- em especial no disan:w of1<:W do Governo Collor -. parecemos ter chegado ã conclusão de que. na esfera da economia, o primeiro passo
para sonhar com o mundo desenvolvido é gar.mtir uma moeda nacional minimamente estável.
Mas por que a estabilidade da moeda é lão importante? Por
Vários mor.ivos. Antes de tudo. acontece que oo chamados preços
rekztivos dos bens e serviços de uma economia compõem a infor--
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mação básicâ que preside a decisão dos ageii.tes económicos no
sentido de c:omprnr, vender, emprestar. planejar investimentos e
onde e quando proceder a todas essas operações.
Uma economia com alto índice de int1ação represeata um
lugar oode simplesmente o sistema de informação fonnado pelos
pteç:os relativos não funciona. Essa situaçio. por sua vez, dá mar.:
gem à ineficiêDcia no gasto de RCUISOS- pois IIWlCI: se sabe o que
está caro e o que está bamto- e à incerteza que-Produz o medo de
investir. Se o empresário não tem qualquer noção de quanto vai
custar instalar uma nova fãbrica e qual será, no futuro. a recei.la
que podc"'l obter pela venda de rua produção. como pensar que ele
vai uriscar seu rico dillheiriDho? Assim. a inflação alta e. o que é
dizer a mesma coisa. a falta de estabilidade da moeda. tem o efeito de,
a m&üo e a loogo ~ panilisaros investimentos prOdutiVOs na ecoDOIDÍa. P« sua vez. todos sabemos que, sem investimento na produçio. não bá riqueza. não bá desenvolvimemo, não bá emp<ego.
Dai o c:arárer expansiooisra do Plano Real. Com moeda estáveL o empresário pode realizar o cálculo oconômico que lhe indicará se. qu&Ddo c onde investir. Deixará de opcmr totalmente
no escuro. Também o consumidor se sentirá mais conf1ante para
planejar seus gastos, tendo maior noção de qual será sua renda fu.
nna em face de seu poder de c<>IDPia. que deixará de oscilar de

fom>a desoo:leuada.
No from extCmo, igualmente a rclevâlicia de uma moeda
estável se faz sentir. O mesmo raciocínio que seguimos em relação ao e~o em ger.t.l presta-se ao caso específico do exportador', que. com moeda estável. pode calcular o lucro que obterá
com as vendas externas em compamção com seus custos. O- investidor estrangeiro também se sente mais seguro, pois quando
repatriar porte de SQJ.S lucros pode ter a certeza de que o valor da
moeda brasileira não ~ terá deteriorado substancialmente, o que
pn::serva o valor do resultado que obteve denominado na moeda de
seu país de origem.
E o que dizer. por exemplo. do MERCOSUL? Como pode
um país negociar com outras nações a constitiiição de uma zona de
livm co!Dé:rQ.õ ou de uma união aduaneira se as IllUdaaças freqüentes nos JEÇOS de suas mercadorias - o que se reflete na oscilação do
câmbio tcal- solapar toda lentaf.iva de segurança-e previsibilidade em
seu comél'cio cx~terior? &periências de livre comácio e:nlrC países de
moedas instáveis são, ~ isso, fadadas ao fiacasso..

ror-

Resumindo. moeda estável é pré-"P:qUisito pata (Jualquer
país que queira manter relações econômicas dur.adoums e coof:táveis com seus parceiros. representando. ao mesmo tempo. o primeiro carimbo no passaporte de quem almeja ser admitido na sociedade das nações desenvolvtda.sSr. Presidente e Srs.. Senadores:
Tem sido dilO e repetido pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelos fonnuladores da política económica que o
Plano Real não nos levará. por si s6, à tão desejada estabiiizaçaõ
pennanente de nossa economia. O Plano Real, de certa fonna.
~enta apenas o pontapé inicial do processo da esrabilt:.ação.
Caso não seja secundado por reformas mais profundas no relacionamento entre os 6tgãos e as instâncias do Estado lmlsileiro. bem
como nas fmanças públicas. corremos o risco de morrer na praia.
após esse magrúfico e bem-sucedido esforço de pôr' ordem na economia brasileira.
:::.
Dessa consciência nasce o sentido âa grande respónsabi1idade que nos aguarda. na qualidade de rqmsent.antes do Poder
Legislativo. Depende de nossa capacidade de análise e de discuS.:
são das propostas de ~visão constitucional o futuro do-Pla,no RCiL
Devemos saber separar aquelas propostas que. de fato. figuram-se
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imprescindíveis à arrumação das coo.tas públicas daquelas. que não
CUIDpM!Il essa função e que nada contribuem com um desenho instilllcional moderno da ecnn001ia Qumo às proposições que ti~

vermos j.J.lgado cooseqüentes. devemos ter a coragem de

aprová~

las. mesmo que esse gesto se traduza em algum grau de impopula~
ridade momemânea.
Não podemos. por exemplo, petder a "1'011Uaidade de ..rormar a Previdência Social. a1jo persislente déficit ao longo do tempo tem-se constituído num buraco sem fundo a sugar os recursos
da Nação. llio 13111men!e SCDdo coberto com emissões inflacioaá.
rias de moeda. Temós de ter a serenidade de m:onhecer que os
beneficies da Pn:vidência crescemm muito em ~lação a suas receitas e que a estrulllra etária da ~~ f?rasi!eUa. nmdou. o que
exige a implanlação da aposemadoria por jdade no País. Igualmenle a faixa máxima de dez salários mínimO&.. que vigom para os
beDeficios pagos aos lr.lbalbadol'es do sd« privado, deve ser OS·
tendida aos setVidores plblicos. Não podemos dividir os tmbalba·
dores brasileiros em castas distintas. pois a contribuição que pagam é a mesma. Dessa forma se garantem os rendimentos dos
aposentados mais pobres. que deve ser a prioridade da açio do Estado. Quanto aos mais abastados. eles podem complementar sua
tenda associando-se à planos de previdência privada. o que. de
quebra, resultará DO fortalecimento do me:rcado de capitais no Brasil. uma vez que sabemos o papel relevante que os fundos de pensões cumprem no mercado acionário das economias dos púses desenvolvidos.
Já quanlO à proposta de fun da estabilidade do servidor ptíblico. não vemos nenhuma :razão pua aprovar tal medida. que inevitavelmente provocará um Ielrocesso no grau de proflSSiooalismo
do serviço público. A estabilidade deve pmnanecer, obedeceodo
ao critério do inglesso do servidor na C'aitcira. por meio de concurso público. Caso conlr.írio abriremos as carreiras públicas a um
verd;!deiro festival de nomeações PJlíticas e deteriOiaimlOS ainda
mais os serviços prestados à população.
Não vamos. no momento, discorrer sobre cada uma das mudanças~ pauta. Temos somente que estar conscientes de nossa
responsabilidade para que a estabi.J..i.ução da moeda seja um fato
duradouro no BiaSiL Sem algumas reformas - repetimos - mais
uma oportunidade para o desenvolvimento do País terá sido jogada
fora. Se isso acontecer. a pn)xima tcntátiva será ainda mals. diftciJ.
dada a falta de crediôilidade que a população votará a seus dirigentes.
O PiaDo Real é o plano do Brasil. DOSSO fu- depeDde de
seu êxiw. e. de acordo -.:om o comportamento dos congressístas.
esse futuro se cumprirá ou não.
&a o que tínhamos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - C=do a palavra
ao nobre Senador Teotonio Vilela Filho.

O

SR.~

TEOTONIO VR.ELA FR.HO (PSDB-AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores. o Governador de Alagoas. em convênio com o Ministério da
Agricultura e com a Organização das Cooperativas do Estado de
Alagoas. está inaugurando cm Santana do Ipanema um pioneiro
Banco de Sementes para todo o sertão alagoano. Serão a princípio
500 toneladas de milho e-feijã:o. e logo outraS 50 toneladas. que
atenderão 20 mil pequenos pro:lutores de 32 municípios diferentes. Só quem conhece a realidade de Alagoas p::xlerá ter a exata dimensão da imponância desse Banco de Sementes. que chega: com
muitO atraso a A lagoas depois de se constituir em rotina de outros
-Cstãdos. mesmo do Nordeste.
Pela primeira vez Cm muitos anoS, as sementes cbeiiam an-
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tes .da chuva que espernmoS não tarde. Noutros anos. começava a
estação chuvosa, sem qtiC o Govemo do Estado providenciasse
qualquer semente, para desespero dos agricultores. que se obrigavam a plantar simples grãos. comprados na feira ou salvos do consumo da semana. Para ao menos garantir a colheita. caia a prOdutividade. quebJ:ava a própria safra, pois, às: vezes. o material plantado já não era seqUer grão de boa qualidade.
A iniciativa do ~emo de Alagoas é aiuda auspiciosa pelo
que representa de apoiO ao pequeno produlor e a. sua organizaçio
em cooperativa ou associaÇões. O Banco s6 atendeni a pequenos
e microagricultores. ·Mais ainda, o Banco s6 atendem a quem

for de alguma forma flliado a uma coopemtiva, sindicato ou a
uma associação. O Governo estimula a organização dos pequenos produtores., até pan. que. unidos e organizados, tenham melhores condições de defender e gan.ntir seus próprios direitos,
alargar seus próprios espaços e ampliar suas próprias conquistas.
'
'
-

Alegra-me o registro pelo que tepresenta de mudança
efetiva de tratamento aos sertanejos alagoanos•• Alegra-me o
reç~U'? F.r «??nst~r· que, h~je,_-!' oferecem resultados concreto~ as lD;Jciat~vas .~e antes v1abilaamos, de apoio às cooperativas, às assoc1ações de pequenos produtores de Santana de Ipanema e do Estado de Alagoas, da maneira gemi. Ontem eram
recursos do FNE, que possibilit.aram a produção, o trabalho e a
própria estrutura dessas entidades. Hoje, estruturadas e organizadas, elas já podem gerir uma atividade como o Banco de Sementes: Os pequenos produtores de Santana de Ipanema, com
seu exemplo. estão mostr.mdo, na prática, que vale a pena incentivar a organização popular. E. mais ainda, que o pequeno
produtor do Sertão 'Alagoano espera, apenas, algum apoio e incentivo, por pequene que seja. para garantir retórilo em trabalho e·produção, em produtivida~ e organização. Era o que tinha a dizer.
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ORDEMDODIA
-1MENSAGEMN"40. DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática·
Disrussio, cm tumo único, do Pamcer da Comissão dC Relações Extericxes e Defesa Nacional sobre a Mensagem o 0 40, de
1995 (n• 114'95, na origem), de 24 de jaoeiro do COirenle ano.
pela ~ o Senhor P=idenle da República submete i. dehb=ção
do ~nado Fedem! o nome do Senhor MARCO CESAR MEIRA
NASLAUSKY, Ministro de Primeira Classe da ean.;,. de DipJÓ.
mata. para exercer a função de Embaixador do Bmril jumo :l. Re-,
pública da Bolivía.
,

-2~

MENSAGEM N" 47, DE 1995
Esc:olhã de Chefe de Mi mão Diplomática
Discussão. em tumo único. do Parecer da Comissão de Relações Exteriaes e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 47, de ,
1995 (n• 148/95. na origem). de 30 de jaoeiro do COirenle ano.
pela qual o Senhor P=idenle da República submete i. delibe.ação
do Senado Fedem! o nome do SOllbor LUIZ FR.IPE DE MACEDO SOARES GUIMARÃES, Ministro de Primeita Classe da Car·
:reira de Diplomata. pam exercer as funções de Embaixador do
Bmsil junto à República da Índia.

-3MENSAGEMN" 58. DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática.
Disrussão. em ttJmo único, do Parecer da Comíssão de Re- '
fações Exteriores e Defesa Naciooal sobre a Mensagem n° 58. de
199.;5 (n° 185/95, na origem), de 14 de fevereiro do cormnJ.e ano
pelà qual o Senbor Presidente da Repiblica submete à delibe~
do Senado Feder.tl o nome do Senhor CELSO LAFER para exercer a fl.mção de Embaixador', Cbefe da Delegação Pe:tmaneDle do

O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- Lembro mais uma
vez ao Plenário e ãos szs: Senadores que se encontram em seus gabinetes cpe t.e:remos, em seguida, uma sessão eXtraororn:áriii Pua apre- Bmsilem~bn.
ciação de indicação de autoridades. embaixal)ores. Os pa=s da
-4Comissão de Relações Exterices ji -se eoconi'fam sobre a mesa.
_
MENSAGEMN"69. DE 1995
- :Volta-se à lista de oradores.
F..smlha de Chefe de Missão Diplomática
O Senado< Valmir Campelo 6 o próximo orador inscrilo.
DisaJssãa, em tumo únicO, do Pamccr da Comissão de ReConsuho o Plenário se pxieriamos realizar, em seguida, a
lações Exteriores e Defesa Naciooal sobre a Mensagem n° 69, de
sessão secreta para a aprovação de autoridades e, posterionnente
continuariamos com a lista de oradoR:s. (Pausa)
' 1995 (no 259/95, na origem), de 2 de março do carente ano, pela
qpal o Senhor P=idenle da República submete à dehO...ção do
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-Df}- Sr. Presidente. Senado o nome do Senhor ANDRÉ GUIMARÃEs, Ministro de
se V. Ex• entender que é nielboc, posso deixar pan falar depois.
~eira Classe da Caneíra de Diplomata, para exercer a função
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Sem revisão do de Embaixador do Btasil junto à República da Hu:>grla.
orndor.)- Transfonno a CXJilSUita de V. Ex' num apelo. Não apenas
-5COJJCO[do, mas ~-que a sessão fosse imediatamente CODVertida
MENSAGEMN"90,DE 1995
numa sessão secreta. E o apelo que faço aos demais compallheiros.
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Agradeço a colabo~~·
~
Di=ssão,emtumollnico,doP=rdaCamisãodeR~
ração do Plenário.
- es Ext.eriores e Defesa Nacional sobre: a Mensagem o 0 90, de 1995 (n°
309/95, na orip>), de 21 de~ de 1995, pela qual o Senhor Pro-~ sideme da Repú)>lica sulxnete i. delibenção do Semdo o nane do SeCOMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
nha- ITAMAR AUGUSIO CAUTIERO FRANCO. p:u:a ex= a
João Rocha- Leomar Quintanilhi.- Roberto Fteile.
fimçio de l'mhoix•clcrdo IIInsiljuDio l República Pormguesa.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) - Nada mais havendo
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) - Est& encetiad& a
a tia lar, a ~ic:ISocia vai encetn.r os tmbalbos, designando pua a.
sessão eXtraordinária. cciilvocada para. .is 16 horas e 51 minutos. a
seguinte
-

...-
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Ata da 253 Sessão, em 23 de março de 1995
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidlndados Srs. José Samey, Lucídio Portelia e Adem ir Andrade
,., .' ' ·, I /ORAS E 5 i M/NU1VS. ACHAM·SE PRESENTES
; ..; SN."; SJ·.~\'AOORES:

1- •!\·mir Andmde - Antônio Carlos Magalhães - AD.ôoio
'~li:Hhu<!s- Arlindo Porto- Artur da Távola- Benedita
• t '\ii•: 1- Bt~mardo Cabral- Carlos Bezem.- Casildo Maldaner.. • •,,,: , l(>i;;;c •• Ronaldo Cunha Lima- Ducy Ribeiro- Edison
1 .. : w · I ".lu.u·J(~ Suplicy - Elcio Alvares - Emília Femandes ;·i ·:.ki., Cafc1eira- Emandes Amorim- Esperidião Amio- Fia,_,,,,, r.kh1- 1:rancelino Pereira- Freitas Nero- Geraldo Melo;: .. , ..:. -:1 ( 'amab -Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme
I':.tlmcirJ. ·- llu,go Napoleão- Humberto Luceoa- Jadcr Bm:balho
• J~(f<!I~•>tl Po::1't!S- João Fl'aDÇa- João Rocha- Jocl de HolandaJ •'lia:; !;i,tileiJo- Josapbat Marinho- José Agripioo- José Alves:,.,.é- !{~>bet:to Anuda- José Bíanco- José Eduardo Durra -José
i \)g.h:a-- José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro
·..~ül~ >S - Leomar Quiill.anilha- Levy Dias~- Lucídio Portela!.ri~ i·> Ak:.ântara- LUiz Alberto de Oliveira- Marina Silva- Mar. : .•. :.• .. ~.Jaum J\..1iranda- Nabor Júnior- Odacir Soamo- · , . . · r ·1 i1, lll - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simoo. - Ra. ~ .. : R.:nan Calbeiros -Roberto F~ire- Roberto Requião
~. ,,,~·:, 'l "'ild- Sebastião Rocha- Teotonio Vilela Filho- Val,,.;, • ':,mp.~hl- VilsonKleinubing- WaldeckOmelas.
ü Sl!. Pl!ESIDENTE (José Samey)- A lista de pr=nça
-• u · ~ o ' '•u.p.lrel:imento de 70 Srs. Senadozes. Havendo número
.. :;~:~:..:nt....l. Jcdaro aberta a sessão..
:•..~:-.~a. :.;càOnlemdoDia.
. ',:; a•dtérias constantes da pãuta da presente sessão, nos ter.~,;... J,> Regimento Interno. deverão ser~ em sessão se-

SOARES GUIMARÃES. Ministro de Primeil:> Classe da cam:il:>
de diplomata, ~ exen:er a função de Embaixador do Brasil juDio
i República da lndia.

,:J,,~

,·,·.,.:.. .

.-..;. -Jí..:lto .tos Srs. funcíonárioS as providências necessárias, á

,,,,: .;.. "i't~

scjJ. respeitado o dispositivo ~egiliaental.
:A 5:: .•.:N1o transforma-se em secreta às 17h52min e volta a
.•.:., .•!Jti.-.=àsT7h07min.)
~ _.~s- seguintes-os ite.nS àpriciãdos em sessãO secreta:

I
MENSAGEM N" 40, DE 1995
E:.o.:vUJa de Cbefe~de Missão Diplomática
1Jt~• ·us.são. em turno único, do P~ da Comissão de Re•··, ·.:; :: ~i..:11ores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 40, de
! ')':)5 I!l:. ! l.f/95, na origem), de 24 de janeiro do eottente ano,

r- !,t qt:al o Senhor Presidente da República submete i

dehDetação

d" S-:,l.:,!;' ,, nó:OleâO-Senhor MARCO CESAR :MEIRA NAS.
1 At: ..:i\, \'. to.Hnistro de Primt:Ua Classe da can"eila de diplomata. po1r.1 cxcr<.·(..-r a função de Embaixador do Brasil junto i República
Boliviar.a ..•

2
MENSAGEMN'47,DE 1995
escolha de Chefe de Missão Diplomática

L ú. ..:ussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Rebçl:<!-s Exteriores e DefCsa Nacional sobre a Mensa_gem n° 47, de
1'.>9.:> (tl-:o 148/95, na origem), de 30 de janeiro do COIImto mo,
p~[a qual o Senhor P;esidenle da Rept:íblica sub~ à doliberaçOO
do Sr.:aud" o nome do Senhor LUIZ FR.IPE DE MACEDO

3
· MENSAGEMN'58,DE 1995
Escolba de C!efe de Missão Diplomática
Disalssi.o, em tumo único, do Pan:cer da Comissão de Ro.
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 58, de
1995 (n' 185/95, na origem), de 14 de rev.,.iro do correllle ano,
pela qual o SeDbor Presidenle da República submete ii debbenção
do Senado o nome do Setlhor CELSO_ LAFER. para exercer a
função de Embaixador, C!efe da Delegação l'ctmanenle do Brnsil

em Genebra..
4
MENSAGEM N" 69, DE 1995
Escolha de C!efe de Missão Diplomática
DisCussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciooal solxe a Mensagem n• 69, de
1995 (n' 259195, na origem), de 02 de ""l!'Ç' do conon1e ano, pela
qual o SeDbor Presideole da República submete à delibcro.çio do
Senado o nome do Senhor ANDRÉ GUIMARÃES, Ministro de
Primeira. Classe da canei:ra de diplomata. par.l exercer a função de
Embaixador do Brasiljunlo à República da Hungria.

5
MENSAGEM N'90, DE 1995
Escolha de C!efe de Missão Diplomática
Disrussão, em tumo único. do Parecer da Comissão de Relações -:Exteriores e Defesa Naciooal sobre a Mensagem n° 90. de
1995 (n' 309/95, na cri8=), de 21 de março de 1995, pela qual o
Senhor Presidenle da República submele i delibemção do SeDado
o nome do Senhor ITAMAR AUGUSI'O CAUTIERO FRAN·
CO, paa ex= al\jnção de Emt..ixadordo BI3Siljmto i Repú-

blica Portuguesa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está reaberta a sessão. m Ol3dores inscritos.
Conoedo a palaVIa ao Senado< Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PI'B·DF. l'ro!luncia o segUinte discuiso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gos-taria apenas de fazer um ~egistro sobre um assunto que hoje publica o jomal Folha de S. Paulo. Pemllta-me V. Ex• que eu leia &1-guns o=bos da referida topOitagem. que acho de suma impottân.
cia.. pam que ftqUe registrado nos Anais desta Casa.

Diz a manchete:
••aovemo do DF banca ato anti-FHC.
Administração petista aloja maDifesta.otes. avaliza despesa
de RS 38 mil e põe policiais par.1 servir caf~
O Govemo do Distrito Fedem! fmanciou parte do piOtesto
cmtra a IeÍOIIDa. constitucional e a gestio de FHC em Brasília. S6
em alimentos fomm gastos RS 38 mil. Pam a PM. o ato reuniu at~
2 mil pessoas. Paia a CUT, sindicatos de servidores o a Centtal de
Movimenl:os Populares foxam 20 mil Cerea. de S mil matüfestantes
se alojaram no Pavilhão de Feiras c Exposições. (Diga-se de pas-sagem. esse pavilhão pertence ao Governo do Distrito Fcdeml.)
Um dia de aluguel custa RS 9.064,16. Os policiais militares da Po-
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lícia Militar do Distrito Federal serviram café da manhi pam os
participantes.
As Ptefeiomas de Betim (MG) e Diadema (SP), do PT, ccderam ônibus pata o ato."
A Secretaria de Participação Popular se disse avalista dos

gastos com alimentos.
E prossegue, na página 1-9:
"A acomodação dos cerca de 5 mil manifestantes que vie-ram de 20 Estados - os rt:Stanl.es monm cm BIUllia - foi feita de
graça no Pavilhão de Feiras e Exposições do Puquc da Cidade11•
Um dia de aluguel do pavilhio. que tem uma úea total de
37,9 mil melros quadr.ldos, custa RS 9-064,16"0·GDF instalou no local dez banheiros. nonnal:mente utilizados para o público no Camaval e DO desfile de Sete de SetembroO pro!Osto foi mganizado pela CUT (Cenlml ÚDi<:a dos
Trabalhad=s), por sindicatos de fuucionárioo pllbli<:oc o pela
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7366. estava estaciooada i. frente do local. Na porta do vcit.,tlll a
iii:scriçlo:: "Governo do Distrito Federal - Uso E:rt;clusivo ~ Ser~
viço."
Pmfeitmu;
Nio foi sommlt' o Gavemo do Distrito federal que d~u auxflio pan. a infrs-emuura do cvenro. As Prefeituras de Betim, em
MiDas Gerais. e ~- em São Paulo, também administradas
pelo PT, c::eden.m ômtus p:n. & viagem dos manifestaoles."
O Sr. La.... c.a-pc.- Permite V. Ex• um ap:ute?
O SR. V ALMIR CAMPELO - Ouço V. Ex• com muito

pmzer.

.

O Sr. 1..-n c..po. -Inicialmente, eu goslruia dt: r. l<::mbmr que, ~, quase semelhantes a esse, cx·om'<<~.m e
fomm por ma:n lestnn•nhedc. aqui em Brasília. Naquela ocasiao.
nlo se distribu'- pio. e t.m:1 rqnssio. Q.lase fui alropcladtl r..or
um dos trinta e cXIG cua~u.. numa reunião pacifica. aqui em
fteote ao Coqra.lo ~ Em outra ocasião, vi .as tropas da
CeDillll de Movimentos Populares. Também participaram do 110 po!cia dculo)IDdo 1001.X.rs da Vila Paranoá. Na fuga, a em.J:>ar.
pólíticos do PT, PC do B e PS1U.
caçio de dou dca ~ aa~fragou DO Lago Paranoá. De mtx:lo
A maioria dos manifestaDtes de aJtros Estados pertence l que. ~mr cp.e nau dtpções. um tanto aleivosas. porq•Je
Cem.ral de Movimentos Populares. que tem o apoio da CUT e mi- Dia foa.m ~-- e dlt'm::m.tiadas ainda. constituindo ap.~
ne entidades tepresentativas de ~ sociais. como sem- nas o- DOtici.4no ,......,."' dr u.m pnal. nio são capazes. de fonua
alguma. àe t1m.r <" ~ pop1lar. democrático, hone:.to, do
tele, sem-lena. deticienleS, aposentados eu:."
Caiavanas:
Professa" Oi:a.oor . . &!.l~. Dia.Dle desse episódio, diante do
"Os primeiro.o; ônibus - de um tOtal de 106- começanm a que coc:iu:ço de 1- La • V-abo at.oluta certeza de que. tah•ez. o
chegar na tarde de sexta-!eim. SeguDdo o Se=tirio Especial de gmnde cu.lt-dc • ~ mr11110 co UpO de refoana constituciooal que
Participação Popular e Inclusão Soeial do Dislrltc Federal - per- nio pode de-u. ar dor pn,..~-.::ar a u:xhgn.açio popular e que tem Íll<.Xi·
tencente ao Governo do Disuito Fcdc:ml -, Euripede& Camargo, vado a revolta . .._. ~ . . Bruilia., mas também em divt:rs::!s
sua secretaria cowprou 7 mil marmitas do SES! (Sen'~ Soeial da capi1&is brui.Wu. ~ úo M' cncootra o Governo do PT e t~nJc
Indústria) ao pzeço de RS 2.60 a unidade, totalizando RS 18,2 miL
não se c:ocontta c.a~ • f,.,n. do Professor Cristovau1 !3u.uque.
O Govemo do.. Distrito Fedem! também foi o respoosivel
O SR. \ 4LMIR ( A.\U'ELO- Agradeç-o as plt.~::r,;~ ,io::
pelo café da maubã of=ido Olll<"'- A Folha de1l- Paulo estava V. Ex-. mu bil,· p - · <tm:~ri&t caxxxdar. Agtadeço a sua p.u·tlnno locaL F = dislrll:uídos 8 mil ]Íies, mil litros de leile, 50 qui- paçjo. mas Dàl.• p ã D • .., b 110 passadO; pelo menns. nà:v tenho
los de manteiga. cem potes de 100 gr.tmaS de ~ sobível e 70 neobUDJa 14tD;,.Au ._..,. YT~ .a uso.
___ Refwo--mr eo:- ~ ~. diariamente, cna,:~·as h.t:Jf·
quilosdeaçú=Seguncb levantamento feito pela reportagem. o rusto total tem DQf, bocptu.&. ~ wm escolas; ônibus camdo aos ~<13.
de café da maubã chegou a RS 1.805.00- Parte da conta foi paga ÇOl. e o ~ •· [...,..l ~ retirando dinheiro da áre:a de
pela Polícia Militu do Di!:trito Federal- qae 6 finmclada como Saáde e~ pano ~ .,....tnljstas, desorupados. que vêm
diz a Folha de S. Paulo, com veroa do Orçamento da UDilo. O de Of.XrOI. ~. , _ .. _..._c ~m fmanciados pelo rcf.m.
O!efe do Eslado Maior da Pollcia Militar, Coronel ]air T ecleacbi, doGooemo.
diz que a Policia M.ilitar doou apenas 50 quilos de açúcar e 40
A.ald.ao • f . . . • S. '-lo, jomal de~ cil-culao;ào
J::Licicaal cx:a crrd b' t tr c. todo o País. Tenho absoluta certefrascos de café.
Ele afirDJOO que a Pollcia Millar c:odcu também dez poli- za de que e-. ~ ..._ fazr uma colocação dess~: na
ciais pua auxiliar DO atendimeoto aos IIIIDifestames durante u m. sua prirDea: ~ a.~ a ~.sendo ela mentirosa.
feições. duas ''cozinhas de c:ampanh•''. utilizldas pua ferver o leiO S.. • ...._.. ( . . . - - GoiLari.a de dizer o seguinte-.
O SR.\ ALND: C.AMPI:.LO- lá dei o aparte a V. ~.\..1.
te, e uma camionetc C-lO•.da Polícia. Militar. pua o txausjl(l(te do
,...,.;.,].
pc:rm:U-1!1&' ~-~to?
Segundo ele, o pedido partiu do gabin<te da VJ<»Gov=aNlo JXIUO. llllb ~ alpma, concordar com isso.
dola do Distrito Fedem!, SI" Arlete Sampaio.
OSc.~<..-- Pumitc~meV.Ex... ur:naparl.e'!
Não seri:o esses alimentos que fMio falta à coqxnçio, disO SR. V A.LMllt CAMPEW- Ouço V. Ex'.
se o coronel ao ser questionado pelo j:xnal A Folha de s.Paolo.
O Sr.
C....- Nobre Senador Valmir C:ullpelo.
O Corooel Tedeski considera que a Pollcia Militar melhora os Í8\0S qJC V. E.,a• tra.z ao cxd:lccimento do Plenário da Casa, r"'a sua imagem ao ajudar os movimenl.os popllaies11•
pc:ra;tindo cm uma óamDc:u do ja:Dal Folha de S. Pau lu. é muJto
Queria falar, também, sobre a mrlbuiçio.
gm"Ye; alo 1e U'IU il.mp6aiDICIÚ:IC de uma. denúncia. Quando o jor"Os manifestantes zelribuíram a cortesia da Polícia Militar. nal diz que b&VII. uma K.omb1 do Govemo intrometida nas mamDuraute o aro. na. Esplanada dos Minislérios. eles c:aiámm uma festaç:Oes. com a I:I1JCDÇio '1J.ro Exclusivo em Serviço", significa
música de apoio aos policiais militatcs: ''Os poiicilis vieram pua quo pode ser SOIViço do Govemo do Distrito Fedem! para desestanos ajudar, pois eles também ma:mn de fome c t6:D. filhos pua bilizlr o Govemo Fcdeul. E põe a placa na Kombi. Quaado o Gocriar', dizia. o refrão.
·
vemo do DiJtri1o Fedcal usa a sua policia. paga com o dinheiro
O Assessor de Açio Qynnnjt'ri• da VICe-Govemado.D do do Govomo Fedem!. pca deaealabilizar o Govemo Feder.U;· ó um
DislrlU> Fedem!, Sr- Iorge dos SankJC Barl>ou. Pf.S*lU IOda IIWlhi c:ó:mc qao tem que ser apmado pela Assembléia Legislativa ..1.>
no pavilhão auxilianQo na organjzeçlo.
Distrito FederaL ou ~ por alguma comissio interna do Seslaúo!
Uma Kombi do Govemo do Distrito Fedem!, pW:a JFO- Na oca:r&lcia de uma coisa mais grave, não sabemos de 4ue lado

eu-
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está o Comando da Policia. A Segurança do Senado precisa come-

çar a selecionar os policiais que aqui vêm para dar garantia ao pr6dlo da Casa. Isso porque, se eles foo:m comandados de lá, não sa·
beremos de que lado eles estarão; se houver necessidade de seguno prédio. ou até segur.mça íJSica, como já aconteceU aqui.

~

coí:n Parlamentares agredidos por desocupados. que peDCtcuam no

Congresso Nacional arrombando-o. Portanto, pela primeira vez na
· vida,. ouvi dizer que houve uso do dinheiro p:íblico na primeira
manifestação "cbap1 branca". Bem que eu vi que ela estava muito
desotganizada; era coisa de govemo que não sabe organizar nada.
Daí por que esse fatos supooho gravíssimos - nio há qual""er alegação -,pois todos ~ados por meio de deeialaçio de que a
comida dada pelo Govemo foi feita peJo Comando da Polícia. Militar. Acredito, portanto, que se nata de fatos graVíssimos que merecem apuração. Se boovesso o Governo da República promovido
uma manifestação de apoio a si mesmo, com recUrsos públicos, teDho certeza que a homadez dos representantes do PT estaria aqui
boje denunciando a gravidade do fato. E eles devem tamb6m hoje.
çom a honradez que amhcccmos de todos eles, deDUJJ.Ciar esses fatos gmvíssimos que estão ac:ontecendo. As manifestações começam agom a ser "chapas bcmcas". começam a ser estatais. com o
uso do dinheiro p.lblico. ·mobilizando gente para. desestabiliz.ar a
:refOimD. da Coostituição ou. como começou a. acontecer no Rio,
até a estabilidade do 10gime. São fiwls gmvíssimos. Não podem passar dts!':n:ebidoo. Têm que ser .....,.00.. E alguém tem que serrespousabilizado. São tão gmves que uma autaidadc do Disttilo Fodmú
já disse que o Governador não sabia. Emio, sabe que fez uma coisa
emula e-querjogai a culpa no Govemadordo Disttilo Fede!al.

O SR. VALMIR CAMPELO - Agmdcço as palavras de
V. Exa. O nobre Senador tem toda IUão. Existe um dispositivo
coostilucional que di4que é respoosabilidade do Estado, da União,
m.amer, OipDizar a Polícia Civil. o Corpo de Bombeiros e a Poli·
cia Militar do Distrito Federal. EntãO. a Polícia Militar, o Corpo de
Bombejros e a Polícia Civil do DistritO Federal são totalmente custeados por :rcamos da União. Ref110-me a isso no mOipCillO em
que estamos vendo avolumarem-se os crimes. não s6 no Plano Piloto mas, também. nas cidades satélites. Fica. o GovemO do Distrito Federal gastando nio so:menre os recursos da União mas. também... os parcos rec::tmOS do Distrito Fedelal.
PR:ocupa-me muito, como tq:RSCDtanle do Distrito Federal. o fato de buscar reçwsos na área federaL Qual scd. o meu argumento, quando procurar o Mio:istto do Planejamento. o Ministro
da Fazenda, o Presideete da República, pam solicitar n:cursos,
como eu sempre fiZ quando Deputado Foder.ai e agora como Senadorda Repíblica. para Brasília, se esta cidade Víve às expensas da

União?
Mais de 50% dos reé:ursos do Distrito Federal vêm da
União. Como vau buscar esses reausos? Eles vão recusar. arguJ::Ileiltalldo que o Distrito Federal não precisa de m:::uJSOS. se está
patrocinaudo a acomodação de milhares de siDdicalislas de outros
Estados. dando-lhes alimentação,lrnDSpottes. abrigaudo-os._
Quero _deixar evideDCiado que es~ _não -e o primeiro fato.
Não vim a esta tribuna para tentar trazer problemas locais, aqui do
Distrito Fedem!. Outros casos menOres já aêOÍilc:cidos deixei passar, como por exemplo os amiDcios que foram feitos pelo Governo
abJal, do PT, no Diário Oficial do Govemo do Distrito Fedetai fato que a imprensa. os jornais da cidade denunciaram. Não ttouxe
a esta Casa uma comunicação oficial de uma administradora regional da cidade satélite de Sobradinho. que, para fazer uma comunicação l coiiDlllidade daquela cidade, mandou imprimir em um pepel da administtação regional a estrela do PT."
Sts. Senadores. trago boje este acontecimento pmque considero-o de absoluta gravidade.
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Tenho IOSpeilado aqui os Parlamentares do PT; Quando o
Uder do PT nesta Casa, a quem respeito e admiro, lr.lZ demlncias,
lê o jomal. nós- o ouvimos, ponderamos sobre o assunto, recebemos a infcxmação e pi'OCUI3lil05 esclarecer, quando é o caso. Todavia. neste caso específico, nãO há o que se esclamcer. O que o
Govemo do Distrito Fedeml fez 6 crime e, COilX) crime. estoo solicitando aos Parlamentares da Cânw:a Distrital que pertencem ao
nosso bloco político pua questionarem o Governo do Disttitó Federal sobre as despesas efetuadas e pagas com receita própria do
Distriro Fedetal, e com receita dos reau:sos repassados da União
pam o Govemo de Bmsilia.
O Sr. Ademfr Andrade- V. Exame couc:ede um aparte?

O SR. VALMIR CAMPELO- Tem V. Ex• a po.Iavra.
O Sr. Ademlr Andrade- Senador Vahnir Campelo, ouço
V. Ex-". O DObre C:Olcga faz mfedncia à maléria publicada na Folha de S. Paulo. E óbvio que tudo que o PT faz sempre tem exagero. Estamos cansados de ver nesta Casa.. por exemplo, as denúncias que saíram contia o Senador Emandes Amorim. CODlra o
Senador Giibetto Mirmcla, e até agom nada. fK:OU provado. É preciso que issO fique claro. Todos sabemos. pela nossa experiência
na vida política. que qualquer Poder Executivo deste País. em
qualquer EstAdo e no Govemo Fedeml, aqui e ali, está financiando
eDCODtros de todas as espécies. Eu, inclusive. por várias vezes.
participei de apoios do Govcmo do meu Estado a encontros de ttabalhadores IUiais. E aqui mesmo. em Brasília, anos atr.is., quando a
CONrAG fazia detetminados encontros, mcebia um certo apoio
estrutural do pOOprio Govemo. Não vejo pecado nisso. Mas talvez
um 'eao não justiftqUe o ootm. O que me parece é que o jornal
deve ter exagetado um pouco. Enquaoto não ficar provado, parece-me que o jornal exagerou. Por último, quero lamenlar profundamenle que V. Ex• diga que os sindicalistas são pessoas desocupadas. V. IX peca, e peca muito, quando faz uma afirmação desse
tipo.• Os trabalhadores que aqui estiveJ:am. Senador' Valmir CampelO. esses. sindicalistas que aqui estiveram são pessoas como nós.
são" pessoas que têm uma rqnoeseutação, sao pessoas que estão lá
para ~fendet o intemse da sua calegoria. São pessoas que muitas
vezes têm uma visão muito mais clara do problema nacional do
que nós, nesta Casa. São pessoas que sofrem na pele este sistema
que vivemos: sistema capilalista. sistema de opressão~ de exploração imensa. V. IX há de Ieeollbecer. Essas pessoas estão lutando
pelo que acham que é certo. E eles vêm aqui. a Bnlsilia. muitos deles com sacrificio. CQtn esfOIÇO e recursos próprios.:.. tenho a mais
absoluta certeza disso - para trazer à Nação a sua vontade. a sua
expmssão. A mídia. naciooal, bem sabe V. Ex"'. vive colocando na
cabeça do povo que o Bmsil. s6 se salva se bouver ~eforma conslirociooal. E isso é uma mentim! Isso é uma mentira! Esses ttabalhadores não têm mídia nacional p::tr trás deles; portanto. eles têm
que vir aqui, a Brasília. trazer a sua manifestação, uazer o seu recado. Uazer a sua palavr.a. para defender o seu ponto de vista. Eles
não têm abertuta na imprensa para fazê-lo. Lamento profundamente que V. Ex• tenha-se referido a esses sindicalistas como desocupados. Eles são homens do P,.OVO. são ttabalbadores e merCcem de
todos n6s o maior respeito. E este o apelo que faço a V. Ex•: não
desconSidere essa gente que está trabalhando peJo Brasil e por melhores condições de vida pua todos os trabalhadores.
O SR. VALMIR CAMPELO - Nobre Senador. agmdeçoIbe o aparte, mas quCl'O dizer que eles estão tta.balhando mais pelo
PT, pelo Partido de V. Ex• e por outros Partidos de esquerda. São
um sem-número de tmbalbadores que têm estabilidade sindical e
que caz.,m na 6poc:a das campanhas elei~ polítíca, priricipalmente pam esses Partidos.
- V. Ex.. porticipa de um Partido que tem o apoio desses ttabalhador'es a que se refere. Mas n6s. de outros Partidos, não temos
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esse apoio. Somos sacrificados, somos esmagados. Aconteceu em
Btasilia. Temos documeDI.OS, fotografw que mostram cmos de
sindicatôs de professo:res, de bancários, de médicos nas vias públicas, trabalhando unicamente por esses Partidos.
Não sei se são uabalhador:cs que estão lutando por io.teres-.
ses da classe ou por interesses de Partidos politicos.

A Sr- MarinaSava- V.Ex•mepermiteumaparte?
O SR. VALM!R CAMPELO- Ouço V. &•com ptalm".
A Sr' Mariua Silva -Gostaria de opcr-mea V. Ex" quando
diz que esses ttabalhadores estariam. DO caso, apenas defendendo
os intcmsses do PT ou os ínteresses do Putido do Senador Ademir
Andrade. Já cstcn cansada de cuvir que os trabalhadores, as pessoas siJnP.les.. que têm as suas organizações também simples. não
tão complexas quanto as nossas.. não têm cabeça. não pensam. não
defendem idéias. Essas pessoas também t&n idéias a defender.
Vieram aqui e entregaram às autoridades dos vários ministériOs e
ao próprio Presidc:me desta Casa, na pessoa do seu vice-Presidente, um documcnlo sobre políticas pdbli.cas, ou seja. o que estio
pensando com relação a esta crise que estamos vivendo. Na verdade. o Governo até fez um esforço no sentido de criar a comunidade
solidária. mas o que. infelizmente. ainda não se traduziu no cotidW>o das pessoas. Realmente. a sociedade está abandonada. à deriva. DO que se rd"e~e a essa grande lacuna que significa a política
social do Governo. Essas pessoas. vieram aqui com esse documento e não apenas levantando bandc:ilas de partidos políticos. A denúncia que V. Ex• coloca memce ser investigada como qualquer
outm. No entaDl.o, não podemos transformar esta Casa em palco,
única c exclusivamente, de dispulas muitas vezes localizadas. Todos nós devemos investigar qUalquer denúncia feita aqui. O PT faz
isso, como V~ Ex• muiro bem colocoo. Ontem à noite alguém declaroo que não podíamos sacralizar o que estava no projeto oriundo da Câmara dos J:>eputados. no que se refere à LDB. Não podemos sacralizar tudo o que aparece nos jomais e nas rev_istas. Porque se algum dia aparecer alguma .denúncia conlr.l V. Ex•. V. Ex•
assinará embaixo da mesma fonna que assinou essa denúncia
contra a administração do Distriro Federal? É conero levantar o
probletru\, mas é necessário que se proceda à devida investigação.
Desej:> ressalta:r. emretanro. que esta Casa taJvez devesse voltar-se
para o caso Pérsio Arida. em debate na pauta naciooal. que. com
certeza. causc:n muito mais pn::jlizos do que o episódio apresentado por V. E:? com tanta veemência. Muito obrigada.
O SR. VALM!R CAMPELO - Agrndeço a inle!Venção de
V. Ex•. Gostaria de esc.laiccer que não leilbo absolutamente nada
cootta os sindicatos que trabalham pela classe dos trabalhadores.
O que eu levantei. e que está sendo desviado aqui. é com relação à
denúncia feita pela Folba de S. Paulo. e não por mim. Estou apenas lendo uma reportagem; direito este exercido por tantos outros
Senadores. como o próprio Senador Eduanio Suplicy coslllma
fazê-lo. A Bancada do PT aqui reunida tem que fazer o questionamento não é a mim., mas à Folha de S. Paulo., que fez a denúncia.
Eu não flZ denúncia alguma. estou apenas lendo o que foi publicado pelo referido jornal.
O Sr. Lauro Campos- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO- Eu já "'"=~di apane a V.
Ex.• anteriormente.
A sr- Marina Silva -O problema é que V. Ex• assinoo
embaix.o da denúncia.
O SR. VALMIR CAMPELO - Estou apenas trazendo aos
Anais desta Casa a denúncia feita pela Folha de S. Paulo. Agora. a
denúncia desse jornal de grande circulaçio nacional. de grande
cmhbilidade em todo o País. não é vazia. contém depoimentos,4e secmários do Governo do Distrito Federal. Inclusive. há uma coÕÍII'm3.ção do próprio Coronel <llefe do Esudo-f\.1aior da Polícia Militar.

Março de 1995

Portanto. a denúncia. Senadom Marina Silva. aio estf. sen-do feita por mim. Apenas leio a notícia qUe ã Folha de S. Paulo,
nesta edição de boje. traz na sua manchete. Estranho e fiCO preocupado. volto a dizer. exatnuente com os R:Cnrsos fiuan.ceiros. porque u6s queremos uma Bmsilia melhor, seja em segurança.. em
educação, em saúde.
Tudo isso gen dif=ldades pam nós. pollticos. porque uio
letemos argu"'"""" jmto às esferas do Govemo Fedenl I""" buscar ~UUrsos para o Distriro Fedenl. Por cutro lado, ht de se estmnhar o meu comportamen.to se, como oposiçio ao Govemo do
Distzito Fcder.tl, e mpreseotante do seu povo. nio trouxer a esta
Cosa uma denúncia feita pela Folha de S. Paulo.
O Sr. Roberto Freire- Permite--me V.Ex-umaparte?
O SR. VALM!R CAMPELO- Com ptalm". ouço V. &•.
nobre Seuadcr Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire - Seuador Valmir Campelo. apeaas
gostaria de Iq>Or essa queSião noo devidos luga=. Algumas inter·
venções. em alguns IDO!DCD.tos, descambanlm para algo muito perigoso. Discutir a denúnl:::ia da Folha. disa:uir a apuraçio. aaMito
que ninguém aqui vai admitir que não se faça. Agora, se se codieçat a falar"!" problema de manifeotações. se se caneçar a falar do
risco que pode envolver a JX)lícia do Distrito r-ederal em querer
desestabilizar o Governo do Sr. Femando Henrique Catdoso. setá
um ato de iiresponsabilidade. Este País vive em deiDOCI3cia. e os
podetos da República estão ....00 =peitados por IOdos os governadores e por todas as in.sliwiçôes. Discutir o fato é algo que devemos fazer. evidentemente. No entanto. oão podemos aqui estar
coot<stando a legitimidade das manifestações. e quem está falando
é um partido de esquerda, favcxável a participar das refomms e
que. P?J'LUlf.O. não participou de neobum protesto contra as reformas. E imponante salientar, mais uma vez. que a manifestação ~
legitima. demo<:r.llica. e sobto ela nãó podemos anl<p<l< coisa alguma. Em segundo lugar, Dão podemos sugerir- e isso seria uma
levilmdade- que o Govemador Cristovam. Btwque teuha qualquer
m.tuito de. com ~a policia. criar problemas pam o Govemo Federal. Isso, evidentemente. teiemos que e1iminar de n~ discussão.
ValllOf'discutir solxe o tema cpe a Folha de S. Paulo levantou,

mas não vamos fazer neohuma outra ilação.
O SR. VALMIRCAMPELO -Agradeço a V.Ex"pela in·
tervenção. V. Ex• se refen: ao aparte feito- pelo eminente Senadot
Gerson Camara. que !evantou. com propriedade. sua preorupação.
que também é nossa. porque. oomo disse. a Polícia Militar tem.
seus recursos tepassàdos pela União ao Distrito Fede:m.l..
Mas ftea a ni.úlba preocupação maior: preciSamos realmetd.e
de delegacias e que o Governador cumpra o pugr:ama de governo
com relação à pWpria polícia. Ao invés de mandar a pllícia setVir
cafezinbo pan- sindicalistas. que se dê a farda prometida. que se
melhore o salário, que se faça a complementação prometida. dosalário e se dê, realmente. não só à Polícia Militar. mas aos professon:s.. ao seta: da ecBJcação e saúde aquilo que a camnidade espeta.
EI3. esse o registro que gostaria de fazer com relação a essa
matéria publicada na Folba de S. Paulo de hoje.
Muito obrigado.

Duranu o disauao do Sr. Valmir Campelo. o Sr.
Josi Samey, Presidente, deixa a catkira da presidincia,
que é ocupada pelo Sr. Lucídio Por/elia.
O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr.Prosideut<. peço a palavra como Líder.
_
0 SR. PRESIDENfE (Lucídio Portella)- CODcedo a·paiaM
vta.a

V. Ex•.

O SR. AD EMIR ANDRADE (PS B-PA. Cano Líder. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente. acho oportuno registrar no
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plenário desta Casa a importante m1nião que tivemos ontem. das
Indago à Mesa como fica essa questão quanto ao plenário?
20b até lh da madrugada quase. na Comissão de Constiw.ição, -Como a Mesa irá resolver essa qU:eistâo? Porque os projetes D.Or"Justiça e Cidadania do Senado Federal. junto com a Comissão de mais não têm prazo. PtesC:nciamos projetas, como o da demarcação das teiDS indígenas, que., agem. veio cair nas millhas mãos
Educação.
Quero ressaltAr- e fazer uma indagaçao, .inclusive, à A.Sses-M para que o relate, e Dio há pi3.Z0 estabelecido para sua votação.
sacia da Mesa -que o Projeto de Lei de Dimrizes e Bases da EduFaço um apelo pact que se atenda ao pedido da ooiDUDida.de
cação, após: passar pela. aprovaçio da Câmaia e vir ao Senado, teve ligada A educação, pois concordo totalmente com essa solicitação.
aqui. depois de um longo processo de discussão, um substirutivo poique ela visa a Compreensão do <Jle se está pretendendo, particifeito pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho.
pando desse processo. A Mmlmidade ligada ao selar de educação
Este substitutivo, há certa de 10 ou IS dias, estava sendo foi unânime, todos pediiam. um prazo para defmir a questão.
submetido à votação do Plenário desta Casa. Na~ele momenlo,
Portanto. como Líder do Paztido Socialista Brasileiro, manialguns Senadores entenderam que ele deveria voltar As Comissões festo-me favoravelmente à posição daquelas pessoas ligadas à eduem função de se ter necessidade de uma com.ptee.DSão maior dos caçh E peço ínf011113ÇÕeS à Mesa sobre como J:<O<eder pam oonSenadores novos desta Casa. que Dão participaram do longo e cretimr esse desejo da comunidade ligada ao seror educacia:W.
exaustivo processo de disrussão da elaboração desta lei tão impor- porque não se JXXle querer passar com Um trata
ci.ma de uma
ta.r:ue para a sociedade brasileira.
questão que envolve o interesse da Nação br.tsilc:ita.
Naquela sessão. o requerimento foi votado. Ele pra:rogava
Era esla a miDha n:ta.Difestação. a -miriha posição de partido
a votação por um prazo determinado que. salvo engano, terminaria político c a minha indagação à Mesa.
agora no dia 28 de março, tendo. portanto, que ser votado na sesMuito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Pottella) - Digo. responsão deste dia.
Fui um dos Senadores que, naquele instante. varou contta o dendo às perguntas de
que o exame das comissões sobre as
proposições. excetuadas as emendas e os artigos em que este Regi~--entendia que a aprovação da Lei de Direlrizes não poderia deiilOI3I' mais. Ji são sete anos de exaustivas dis- mento deteilil.ina em contrário, obedecerá o seguinte prazo: 20 dias
cussões, e o Seuado-Fedetal aio pode ser a Casa que vai permitir para a Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania e IS dias
que se leve mais tempo ainda numa questão que define as regras para .as demais comissões.
da educação no Brasil
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente. parece-me.
Ora. para smpresa nossa. o requerimento foi aprovado. Vol- salvo engano- pelo menos isso foi colocado ontem na Comissão-

Por

v. ex·.

tamos à Comissã.o de Educação junto Com a Comissão de Constiruíção, Justiça e Cidadania para disaJtir essa lei. Naquela reunião,
aconteceu o incompreensiVel. anexaram a Lei de DiietrizeS -e Bases da Educação. Ullljl lei que tem sete anos de diSC1lSsão. a um
projeto do Deputado Flocestan Fernandes. com o ior.uíto de. ao ser
aprovada a Lei de Diretrizes e Bases aqui no Senado Federal, que
ela não voltasse mais à Câmara dos Deputados.
Por sorte, o ilustR.: educador, nosso companheiro de Casa,
Senador Darcy Ribeiro. foi o autor do parecer dessa nova forma do
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases pma a Educação. Para nossa sorte. também. o Senador Esperidião Amin solicilou que fosse fcita uma
audiência pública para discutir a maléda. realizada oatem àooite.
Nessa ~nião. por maioria de voto da Comissio de Educa~
ção e da ComísSão de Constituição., Justiça e Odadania, foi aprovado. Uma audiência qUe, apesar do hoiirio, foi bastante conconida. Estavam lá 13 Senadoies. IS Deputados FedeZ3is e quase 100
repn:sentanles da ~educacional em todo o País.
Estamos nesta Casa DQ.S sentindo devedor:es da sociedade
com referência à aprovação desta lei Para surpresa nossa, a própria cooltmidade e todas as foi'ças ligadas ao setor educacional pediram um prazo maior para disaltir o problema. a fun de que me-lhor possam compreender esse novo substitutivo do Senador Darcy Ribeiro. anexado a uin projei.o do Dep.nado Florestan Fernandes. Porque a sociedade não quer que seja jogado oa lata do lixo
um trabalho que levou sete anos para ser CODCietizado, que chegou
quase a um consenso dos setores mais díspares de opiniões. Contudo, agora, por interferência do Govemo. não se sabe de que forma. aparece algo novo, algo diferecte., que a Comunidade não compreende e não aceita.
Naquela reunião, que durou quatro botaS e meia, a comunidade pediu um prazo de 60 dias par.1 discutir esse proje[O, numa
tentativa de compreender o que se está pretendendo. poxque a edu-

cação é um dos pilares mestres do nosso desenvolvimento.
Depois de muita discussão, no começo um poucO reticente~
o Presidente da Comissão de Educação, Senador Roberto R.equião,
cedeu e vai pedir uma prorrogação de 20.dias.

• que eSte projeto já tem uma data marcada pua ser votado aqui no
plenário. Quer dizer, ele foi pam a Comissão com prazo deierminado. Pelo menos foi isso que o Presidente nos inf01m.ou.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O requerimento
aprovado foi apenas de reexame da Comissão.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sendo assim. fioo maiS
tra..n'qiiilo. Tenho certeza de que esta Casa aLeD.derá ao pedido da
conmnjdade ligada ao :setor da educação. Muito obrigado.
9 SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Tema palaVI>. o
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. o Senador
Lauro Campa; gostaria de ter a pre<:edência.
O SR. PRESIDENTE (LucidioPortella)- Tema pa1avia o
nobre Senada: Lauro.Campa-;.
O SR. LA~O CAMPOS (PI"-DF. Pronuncia o seguinte
disau:so. Sem revisão do Oiadcr.)- Sr. Presidente, Sõ e Srs. Senadores. t = i alguns oomentários a IeSpeito das acusaçõeo feilas
pelo Senador V a1mir Campelo rela.tivas. ao episódio ocoaido OD·
tem em Brasília.
Realmente. em uma sociedade dividida entre- uma classe
egoísta privilegiada e uma outra completamente destituída de qualquer acesso à educação, ao emino, à alimentação e à saúde. cria-se
um vezdadc:iro pavor diante de alguns observadores privilegiados,
diante das manifestações do povo desempregado e faminto, dos 9
milhões e 900 mil desemptegados. dos 11 milhões de sem-teto.
dos 33 milhões ele analfabetos. Mas não fomos nós do Partido dos
Trabalhadores que colaboramos para que a situação chegasse a
esse ponto. Não fomos nós que criamos, na cabeça da CÚJXlla privilegiada. o pavcr da massa. da pobreza. o hOliO[' diante. de qualquer movimento. esquecendo, inclusive. de que muitos avaDÇOs
foram feitos neste País. no sentido da democtatizaçio.
Quando massa dos trabalhadores_ organizados encaminh"CJtl. encabeçou o movimento, por exemplo, das Diretas Já; quanem São Paulo. através de greVes, enfrentoU as forÇas da ditadura; quando outros passos foram dados até a conquista de dimtos
de que goza o próprio Poder Legislativo, boje.
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Dentre outras

observações e reparos que gostaria de fazer à

faia do nobre companheiro Valmir Campelo. digo que S.

Ex•. ao

afmnar que eSSes recursos. que teriam Sido usados pelo Governo;
estaiiam sendo subtraídos dos hospitais sucateados e das escolas
desrruídas. Lembraria a S. Ex• que o Governo Cristovam Buarque
tem apenas 83 dias, enquauto os Governos do Sr. Valmir Campelo
aqui con;iandaxam despoticameme durante décadas.
É essa herança perversa que o Professor Cristovam Buar~

que. amai Governador, tem que enfrentar! E com essa herança perversa, deixada por essas "desacbninistrações" mterimcs. o Professor Cristovam Bum:que não pode ser vítima da acusação de que o
movimento tranqüilo. pacifico. ordeiro, que presenciamos ootem

em Brasília pudesse criar alguma conflito eo.tre o Govemo do Distrito Fedetal e o Governo Fedctal!
Apenas poderiamos mostrar um cOllflito, este: Sim Verdadeiro: o conflito entre as propostas de descon:i:titucionalização, as pnr
postas de quebra da sobeiallia nacional, as propostas de transformar a moeda nacional cm dólar. as propostas de sucatear o parque
nacíona.l e, portanto. auiDe'Dlar, como tem acontecido, o c:lesempte-go vertiginosa e desumanamente neste País!

Portanto, é de se estr.anbar que as manifestações e argüições
aqui leVantadas, que deverão obviamente ser objeiO de apur.ação,
tenham sido feitas nesse sentido de tentar. em primeiro lugar, lançar um julio de valores e um julgamen10 sobre 83 dias de GoverDo, construtivos e ordeiros, democrálicos e abelios do Professor
Cristovam Buarque e, em segundo lugar, fazer essa intriga entre o
movimento que se verificou aqUi"ozi!im e ·õ Govemo Federal.
Apenas par.l terminar. gostaria de lembrar que aqueles que
aqui aCorreram ontem. parn. fazer a sua manifestação contra as refoxmas constituCionaiS que signiflCI.m pCida de di:reitoS-OOnquiS!ados na Coastiruição Qe 1988. foram vinte mil pessoas, e que. de
acordo com o noticiário lido pelo Senador Valmir Campelo. 38
mil ~ foram gastos. Isso significa 50 centavos per capita. É
disso que -é acusado o pobre trabalhador brasileiro. de ter-se alimentado fartamente com SO centavos per capita. de acoroo com
as acusações lançadas pelo Senador Valmir Campclo.
S.-.Ex.• pode es&ar lr.UlqÜilo: os seus. privilégios e a sUa participação em todos os governos, como serVidor fiel. 4esde a fundação de Brasília. não serão comprometidos pela ~ pacifica e
otdeira daqut:les que aqui vieram. usando o direiio de ir e vir que
ainda Jhes resta, alimenrando-se. de acotdo com. os dados oflciais,

com míseros 50 ceniavos e utiliz:a.ndo ()espaço piiblico para manifestação de sua vontade.
Era o que tinha a esclarea:r e que não me foi dado opoo;unidade por ocasião da leitma..de matéria da Folha de S. Paulo feita
pelo Senador VaJmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO -Sr. Presideme. peço a p>·
lavra como Líder e pelo falO de ter sido citado oonxina1mezne.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Concedo a palavra .a V. Ex•, que dispõe de 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. ComD Uder. Sem
revisão do otador.)- Sr. Presidente, Sn Senadoras e Srs. Senadores. serei rápido, não transformarei o assunto em polêmica. absolutamenle, primeiro porque oão é do meu feitio e segundo porque
não cabe.
Queria. apenas mais uma vez dizer ao eminenre Senador que
acaba de pronunciar as suas palavras que não flZ nênbuma denúncia aqui. E Dão Sei por qlle S. Ex• parte quase que pa13 a agressão
verbal a uma pessoa que viu Btasília nascer e que nio tem absolutamente nada a ver-cem esse artigo. Entendo que o comportamento
e as palavmsdo nobre Senador deveriam ser endereçadas aojomal
Folha de S. Paulo. A mim não cabe nada. não fiZ nenhuma declao emi·
ração. Apenas li a manchete de um jomal como sempre
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nenre Sena.cior Eduardo Suplicy, que eu admiro e xespeiiO pelo seu
com.poJp.mento éticO, profisSiooal e companheiro.
E um direito que me assiste. ~ao fiz nenhuma declar.lção
ou awsação ao goveroo do PT. Apenas li que o gavemo do Distrito Federal banca ato e que a administmção petista aloja manifestanles. paga despesas e põe policiais JlOI1I seMr <:afeziDhoo. Mas
quem diz isso nio sou eu, é a Folha de S. Paulo. a quem devem
ser dirigidas as palaVIU do eliiÍil<ll"' Senador.
Senador Lauro Campos. V. Ex• se td"ere a minha pessoa.
como servidor leal. anü,go. Isso eu soo JJ:JeSmO, graças a Deus.
Ninguém jamãis levamm nada contra. a minha homa e minha motal Nem mesmo quando enfrentei V. Ex•~ em 1990, e tive a felicidade de gauhar as eleições JlOI1I Senador da República. V. Ex' jamais qtiestioooo a minha idoDeidade e miDba hom:a porque nada
encowou. Este é um mgulho que tcobo: o meu passado cm s ...~
lia. que supera qualquer palrim&lio mar.rial. É o maior pottim&io
que tenho e que vendo muito caro, pois é a minha honra.
GT.lças a Deus, Ptofessor - desculpe-me, Senador. mas.
pelo respeito que tenho por V. ex.•, sempre o tratei como p:ofessor
- cheguei a Brasília lavando banheiros e servindo cafezinho, com
muita bom-a. Fui encan-egado. chefe de seçio. chefe de serviço.
chefe de divisão, cilefe de departamcnto do governo, cilefe de gabinete de empresa. subsccmúi.o de Estado, cheguei a secretário de
Estado, conselheiro de quase todas as enqresas. do Govemo; administrei uma. duas, ~ cidades-sa~lites por 16 anos inimea:uptamente.Iamais. nenhuma vez, -e desafw não s6 V. Ex• como qual-

quer outro cidadão-, ninguém ou o Tnlxmal de Contas do Distrito
Fedem! questioDoo qualquer conta minha.
Também aqui no SeDado, quando a CPI fez uma série de indagações e foi fundo na vida de todos n6o, nada foi Ievlllllado contra minha bcma ou contra minba pessoa.
V. Ex•, com. uma certa conotaçio, disse que eu perteDci com
lealdade a tcdos os outros Governos. PerteDci mesmo. Servi 1 sociedade. Não servi a SCDhores. Servi a Govemos.. Setvi ao povo do
Distrito Fed=l.
Tanto que uas primeiras eleições de Bmsilia, em 1986. candidateCme a l>epltado Fedeml e tive a homa de ser o Deputado
Fedem! mais votado da história de BnsiiJa. Em 1990, nós dois nos
eof'ren.tamos e eu fui o Senador :mais votado do Distrito Fedeml.
Agora, ein 1994, gaD!ei aeleiçiio]lODIGovemadoroo primeiro lllmO
._ cliamt de outros r- soa. os quais não cabe aqui ra= nenhuma
análise. Nunca ocupei attibma JlOI1I fa= avaüaçiio deGovema.
O Sr. Lauro éampm- Permita V.Ex'umaparte?
O SR. V ALMIR CAMPELO - Cooc:od=i já o aparte a
V. &•. com muito pr:azer.
Na taide de boje tainWm não IIOUXe e nem fiz qualquer
avaliação do Govemo do Distrito Federal.. E uma s&ie de dados e
infocna.ções que t!m chegado a meu Gabinete e a minha pessoa. a
todo instante, mas jamais IIOUXe-os a plenário, mesmo pcm:JUC eutendo <J~e nesta Casa Alta da República, de tanta ilnpoidncia. não
cabe a discussão de assuntos paroquiais, assuntos de interesse local. Somos maiOI'eS- do que os assuntos paroquiais.
Claro, compele a mim. como Senador da República e~
sentame do Distrito FederaL defender os rerursos de Brasília. e
continuaxei defendendo-os. Todas as vezes que alguma deiiÚDcia.
for feita, como esta da Folha de S.Paulo. eu a investigarei porque
compe"' a mim, como Senador da República. Cooheço esta cidade
como a palma de minha mão, moro aqui há 33 anos. vi BiaSília
nascer, cheguei aqui ainda menino. Compete a mim lutar pela melhoria de Santa Maria. do Gama. de Taguating&. de IOdas as cidades satélites de modo gemi. porque eu as cooheço. Conheço os
problemas de B-msilia pxque os ve,P e não pcxque me dizem: cOnvivi com esses problemas das cidades satélites, com o povo mais
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humilde, com trabalh~s da construção civil, com opeririOSpotqoe já. morei em cidade satélite.

O Sr4 Lauro Campos- Permite-me V. Ex• um aparte?

det:~:te,
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Su. Senadores, as considetações dO -n~ Senador
Valmir Campelo fazem-nos ~fletirum pouco sobte a ~spom:abili
dade do govemante, o apoio do governo do Distrito Federal ou de
outros govemaç pua o diálogo com a sociedade pam os mais diversos tipos: de aco.ntecimeoto.
O Govemo Fedcml,. sejá. ali DO Palácio do Planalto, no Itamir.uy, nos diveBOS minist&ios, mCebe, poc-Cxemplo, govemado:ms, depltadosy políticos, muitas vezes convidando-os para almoçar. a 6m de dialogar sobte assuntos de illl=-público.
O pnSprio Presidente da República ao assumir seu cargo,
por exemplo. couvidou CCJCa. de sete mil pessoas para estarem presentes no Itamaraty numa ocasiio que se considerou adequado
esse tipo de convite. Eu po5prio estive preseme àquela =pção
para poder dialogar num mO!Ilento importante para a vida política
do País.
Nós podeúamos aqui _mc:ordar episódios em que diversas
centtais sindicais. seja a CUT, seja a Força Siadical. seja a CGf,
solicitanun apoioo po13 a =lização de congressos em detenninadas cidades.. e os govrmos estaduais e municipais ~lveram ceder ginásios oo propiciar algum tipo de base de apoio por.! a roalizaçio desses eveuiDS.
Poderia aqui citar diversas. 0111ms situações. como, por
exemplo, quando a SBPC se tcúne: nas cidades onde essas reuniões são feitas. c:onsideta. o gove:mo local- municipal ou estaduala necessidade de prover alguns IeCUJSO$ para que haja aquela reunião. Quando a UNE Se reúne muna Cidade ou noutra bá também.

O SR. V ALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex' oom J>Cll"l"·
O Sr. Laaro Campos- Depois de ouvir sua autobiogrãf.ra,
com muito prazer. gostaria de dizer apenas que quem atacou a bo:nes.tidade, o comp:ntamento. a situação em que se eac:ontmm os
hospitais e as escolas de BraSnia Dio foi a Folha de S. Paulo, foi
V. Ex•. V. Ex• introW:ziu na leibna do artigo da Folha esses cometdrios - c ai JDtiCou uma iJtiustiça -. esquecendo--se de que o
Govemo do PT. o Govemo do Prof. Cristovam Buarque é um go-.
vemo de 83 dias, ~to v. Ex• se refere a 34 anos de participa.çio na adminjsttaçio. E só isso que ga;raria de dizer.
O SR. VALMIR CAMPELO - En!>etanto. mmca fui Govemadcc. V. Ex•, :infelizmente «1 feli.zmente. sabe que nunca fui
Govemador do Distrito Federal. pois Dão sou Executivo.
,. V. Ex• 6 um homem mb.o, é um professor UJlixersitário, é
Se:Dador da República e sabe que, como admjnjsttador, ftt muitas
obms. Tanto que a população me colocou, nas eleições, como o
mais votado. E sinal de que realizei alguma coisa. A minba parte
eu a fiz. Senador Laum Campos.
Nio posso, eotretanto, ser IOSpODSabilizado pelas obms de
govemadol::a. Tenho absolota cetteza de que jamais vou :msponsabilizar V. &• pelo Govemo que aí estt. V. Ex• é um Senador da
República. Nio poderia IOSpODSabilizt-lo pela sua omissão, já que
V. &• é assíduo na hlra em busca da melboria do Distrito Fedeml.
Nio poderia IeSpODSabilizá-lo pela .,.lboria do hospital, das <=>- muitas vezes, a vcctade, a ~de o govemo propiciar
um certo apoio.
·
las ele, pcaque essa respoosabllidade é do Executivo. Aqu~ no Legislativo. nio temos esse poder. A nossa caneta não decide.
- o Senador Lauro Campos fez mer&lcia""" dispêndios ....
Quando eu me JrOIDlllCiei. Dão fui injusto, porque de algum !iz&dos ontem, segundo o que eso\ registtado na Folha de S. Paulo
lugar essa ved>& saiu, Semdo< Làuro Campos. Ou saiu da cduca- - é claro que seria importante obtemJos a informação of!cial, e a
çio, da saúde, da segtmmça pdblica, dos ttamportes oo do saiie&· ~ Câmua Distrital. obvimnette, eslanl tr.ltando desse assunto.
mento básico.
·
.
_ - ~ - Tra_ta-se,-afmal de contas, de algo que é ou não dojnteteSSe
O Govemo atual tem que deixar o disanw. o palanque ou púbiico? Vejamos: bem a nabm:Za desses movimentos. Trata-se de
talvez o metro, não é mesmo? Mas eu acredito que o Govemo não entidades que defeodetn a cidadatria, a melhoria da habitação, da
vai deixar o mctrô porque cuvi,. na primeD semana de govemo,o cducaç!o; que defeodetn direitos dos aposentados e dos b2balhaSe=tário da Fazonda dizer que ia sacrificar a
da saúde e da doms rorais. Aqui estiveram pua uma visita oficial; foram tecebiecb:açio pua pagar umas CXXllas dos an...,..ioo do meoro. Talveo: dos pelo P=i<Íente da Cámam dos Depulados, Luís Eduardo MaDão teoha sido isso.~ pam esse govemo. o pagamento dos em- galhães; pelo V"=-Presideote do Seaado, Senador Teotooio Vilela
po.sárioo, timDdoa vaba da saúde e da .Wcaçio. sej& p:ioàt3rio.
Fl.lbo- visto que o P=ideote Iooé Samey eso\ &CX'mpanhondo a
Mas, como eu estava di=ldo a V. Ex', de algum local do- opemção da senhoea sua mãe. Twe a opa1Unidade de acompailllar
vem ter saldo esses m::Orsos: ou da cducaçio. ou -da smíde,. ou de a andi&>cia. A Seua<\on Benedita da Silva, a Senadora Marina Silalgum outro selar. Estamos ouvindo o discurso de 83 dias de go- va. o Senador Lauro Campos e outros parlamentares também diaverno; mas quem se prepõe a ser Govemador do Distrito Fedentl. logaram com os que aqui compalCCCR!D.. S. S. Ex~ estiveram
- . , absoluta <el1e7ll, já dev&ria estar preparado para, no dia I" com o P=idente Femando Henrique c.rdoso.
de janeiroy tentar melhorar a fisioDomia. a imagem do Distrito FeÉ interessante ressaltar que 001em a Poticia Militar do Disderal. Não vai aqui nenhuma." avaliaçio. porque Dio me compete trito Fedetal proautJU dar suporte ao evento no sentido, inclusive,
fa:r.E-la., mesmo pxque esse nio 6 o momeato propício para isso. de ..Sguanlar a cxdem de toda a "'giio de Bmsilia e do Distrito
mas ÍlCII. a colocaçio.
Fcdetal. N""ao houve qwdquer tipo de desordem ou violência; a maVolto a. IepCiir. as denúncias Dio foram feitas por mim,. as nifestação foi, sobn:tudo, pocifica.
demíncias fomm feitas pela FoDaa de S. Paulo. e eu apenas as
Nós. Senadoms. tivemos oportunidade de receber a visita da
ttwxe à luz desta Câmam Alia, que é o Senado Fedenl, pua oo- cootdotlação do movimento. V• .ex• há de lembrar que. ainda onDhecimento, como dever. como cidadão e como parlamentar.
tem à tarde, estavam aqui, na tribma de honra do Senado, memO SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP) - Sr. P=ideote, bros da coordeoação da Ceolral de Movimentos Populares. quando
estou imcrlto e vou falar muito br:vememe sobnl a questao ainda registrei a entrega do documento, cuja cópia Será entregue a todos.
há pouco levantada, como Uder do Partido dos Tmbalhadonos.
os 81 Srs. Semdores pam coahecimento do seu teor.
O SR. PRESIDENTE (Luádio Portella)- V. &• vai falar
Esse documooto fala de muitos dos projetas de lei que estão
como Lldet'!
sendo apreciados pelo Coogresso Nociooal. Eu -va leodo os diO SR. EDUARDO SUPLICY -Exatamente.
versos projetas que S. Ex-s apóiam, inclusive os citei ODtcm. COIDO
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- V. &• tem a o do Depurado Haia Bia1do, oom respeito à questão do 6m da
palavr.o oomo Uder.
Justiça Militar. Até o projeto que institui o Progmma de Gar.mtia
O SR. EDUA!IDO SUPLICY (PT.SP. Como Uder. Pro- de Renda Múlima está ali, com. um apelo por parte deles pata que
nuncia o seguinr.e discurso. Sem revisão do orador.) - Sr: Presi- - a Câmara dos Deputados o aprove, e assim per diante.
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O Governo Cristovam Buarque considerou importante dar
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. quero=
um suporte, embora bastante mcxlesto, para. que essas pessoas pu~ breve. até porque o nobre Senador José Eduardo Outra gostaria de
dessem exptessar seu sentimento com um sentido de defesa da ci- 'litilizlU"da palavra.
dadania. Eu gosraria de assioalar _que esses dispêndios devem ser
Noto pela noticiário da Folha de S.. Paulo que os ICSpODSáobjeto, sim, de disrussão na Omara Distrital. A caracterlstica do veis pelo Governo do Distrito F.edeml procuraia.m dar as infoanaGoverno Cristovam Buarque é de total tianSparência de informa- ções da fOIIDa mais aberta e t:ransparette possíveL Tenho certeza
ções: sobre o que aconteceu: quanto foi gasto. com que fmalidade, de qoe a dertmJinação do Govemador Cristova.m Buarque será a
a justificação, e esSa demonstraçio será feita. Se aqui pudeimos de dar essas infonnaç&s de fOIIDa mais oompleta pooslve~ de
obter essa informação da .forma mais completa possível, enca:mi- prestar os esclaxecimentos 1 Assembléia Distrital. Caberá aos DenbaiUOOS às mãos de V. Ex•.
pulados ter bastante rigor na escolha de priaidades: quando. qumO Sr. VaJmir Campelo- Permite-me V. Ex• um aparte, to e oom que fmalidade se pode gastai; Isso jguaJmente tomos de
nobre Senado< Eduardo Suplicy?
obsetvar quando Minislroo =bem empn:sãrios, o ProsW.Oto reO SR. EDUARDO SUPLICY -Pois não, nobre Senador cebe pessoas. políticos recebem cidadios ~tantes das mais
diversas entidades
Va!Dili Campelo.
Os•• Vabni• Campclo- Agxadeço as CODSidernções de V.
Muito obrigado.
Ex•. como sempre muito tra:nqUilo, cavalheiro e educado. V. Ex•,
O SR. PRESIDENTE (Lucidjo Ponella)- Concedo a pala·
como economista. sabe muito bem que qualquer despesa que o vm ao nobte Senador José Eduardo Outra.
GOverito faça terá que ser antes aprovada e constar no OrÇamelito.O SR. JOSJí EDUARDO DUTRA (PT.SE. Pronnncia o
Temos Orçamento de investimeo(OS. despesas de capital e despe· seguinte disnlrso. Sem :revi.sio do orador.)- Sr. Plesidente. SI"s e
sas coaentes. V. Ex• se ~eriu A festa dõ Presidente da República, Sn. SCnado=, vc:nho A tribuna pam falar. nawralmente. sobre o
que é paga porque existe unia rubrica no Otçamento. aprov~do assUnto que. foi notícia no dia de hoje, partiCularmente no que se
pelo Congresso Nacional, que comprceDde eventos. promoções bl- xefere aos dados: que divulgamos à imprensa no dia de ontem.. &risticas e recreativas- é um subelem.ento da despesa-. que permi- ses dados merecetan:t hoje.. por parte do Presidente do Banco Cente, está autorizada. Denlro daquela rubrica existe aquele rec::uao. O tral, em seu pronuncia.mento ua Câtaam dos Deputados. um proque questiono é a improvisação com m:ursos sem a mlxica devi- cesso de tentativa de desqualifu:ação. talvez. para adotar aquele
da. benefiCiari.do alguns cm detrimento de ootros. A pop:llaçiio não vel9õ-ensinamento do futebol que diz que a melhor defesa 6 o atavotoU a autorização que o Governador: dá paz:a. se gastar em DOJDe que. Essa tentativa de desqualificação seria pata desviar a arenção
dela. Dois ou três poiiciais ieiefõíWaill-m~ ~ qüe seJVi- do ver'"uadei...u püü.L:i- .:: clã ;;;;ru&dei.i-a fv.u.ua como foc-iliii. ooi•--•..I'H-.s
ram cafezinhos, que não eram gaiÇODS e que não concordavam os fatos na imprensa ontem.
com aquilo. Eu também considero que não era a função deles. O
Para que as pessoas flcassem muito bem esclaleci.das sobre
que questiooo é exatamellte istó. senador Eduardo Suplicy: não o assunto. eu gostaria de voltar um pouco no tempo e relatar a evoexistem :recursos dispa:úveis exatamenle para. isso. principalmente lução dos acomecim.entos que. no meu entendimento, ainda não
quando se faz a discriminação." Vi Ontem o Presidente do Partido cubpioaram no dia de boje.
de V. Exa discutsando. Mas hoje tive a curiosidade de-indagar o
· Surgiu. na ii:npema. a- prii:rieira :infOIIDa'Ção de que. mais
Presidente do meu partido e soube que S. E~ não foi convidado. u~ga vez. teria havido ÜlfOIDJaÇÕCS privilegiadas. vazamento para
Eu sou o primeiro vice-Presidente Nacioml do Partido e não fui aiguns_setores e para algumas instituições sobre a mudança camconvidada para aquela man.ifestaçio. 1ive .a oportunidade de man- bW do dla 6 de m:uço.
ter contato com outro partido de centro. que-também não foi conSeria boi:n registiar que toda vez que há mudança na polítividado. Dois oo três ootros partidos ~m Dão foram. Os parti- ca econômica do Govemo, seja de natureza financeira, monetária
dos da esqum:la. gemlmente nesses atos pop~Ian:s. per intenuédio ou cambial. com maicr ou menor divulgação. surgem notícias de
dos sindicatos e instituições corporativistas. esses sim. são convi- que teria havido vazamento. Isso occrre por vários motivOs pridados.· O ~sideiJte do meu partido não foi convidado para essa meiro, pelo sentime.llto de impunidade que se perpetoou neste
manifestação.. Eu vi lá o Senhor Lula da Silva. o companheiro País. com relação a esse tema; sego:odo. pela veniadeú:a promisLula- que é meu amigo particular. fomos colegas na atmara Fe- cuidade ex.isleOle entre diretores de instituições fmanceiras púderal-. discursando como P-residente do PT. S3o com coisas dessa blicas e privadas, já. muitas vezes. levantadas pela pr6p:ria imnatureza com as quais não $X)IlCO[do. V. Exa até que concorda co- prensa.
migo. porque sabe perfeitamente que a denúncia não foi feita por
Por isso. eu queria aqui mostrar que a ação de ontem não
mim. mas pela Folha de S.. Paulo.. N6s apenas lemos o td"erido signifiCOO. um ato leviano, um ato de dcsinfom:Jaçio ou de desprejoma.l. que traz manchete sobte o a.ssunlO. Per se tratar de mancheparo. Se hoove despreparo. eu gostaria de socializar esse desprepate de um jomal tão importante é que volto a ~ 6 necessário ro com toda a imprensa. com o próprio. Governo fedenl. com o
que se apure.. Esse não é o primeiro caso, já acoD.tecermi Outros na ptópiiO J>rosjden~e da Repúb!K:a que, de posse daqueles dados,
administração petista. do DF, que utilizou recursos do Govemo em considerou-os como indicias importantes e por isso convocou a
promoção pessoal. Cito como exemplos o caso do Diário Ofi- Diretoria do Banco Central pua uma reunião ontem.
cial, que a imprensa divulgou amplamente, e aquele oc:oaido
Voltando A hlstória. eu~ <lizia.Iogo ap6o a primeúa manifescom a a~istra.dora da cidade satélite de Sobtadinho. em cuja tação. que o Deputado Jaques Wagner. Lidel:doPTna Câmam dos
cqrrespondência oficial existe uma estrela do PT. Por muito [)epltados, e eu fomos ao ~sideote do Banco Ct.ntrai,. no dia 8
menos. Senadores quase fonm. cassados. estão com processos de março. com uma tepre:sentação. FlZCDlÓS ·iSso. Porque entendíaw
na Justiça porque utilizaram recursos da União. Não é a primei- mos que. do poolO de vista comtituciona.l. caberia. ao Banco Cenw
ra nem a segunda. vez que acontece com o~PT. A denúncia que tral fazer as apurações nccesSâi1as a respeito daquelas denúncia.s
faz o jornal Folha de S. Paulo é de muita gravidade. Não ape- de vaza.mento de infotmações.
nas recursos foram mal ublizados. Compete à polícia dar apoio
Fizemos urãa representação, sugerindo a abertura de. um inno que diz respeito 1 segurança. Servir ca.fezinho não ~ função quérilO admioist:rativo no interior do Banco. que se flZCSSC uma
do policial militar.·
··
auditoria nas operações cambiais, naquele periodo que antecedeu e
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u·• tt••í•.•IIO poo;.terior à divulga.çio da nova política cambial; solici-

A pesquisa do Senador Dutta inclui apenas o men::ado de
d6lar cometcial e os negócios 1 viãa.
Dizia. ontem. que em uma infotmaÇão parcial, que seria necessúio que se fJZeSSC uma auditoria incluindo a Bolsa Mercantil e
de Fuluros c:ano, aliás. é~ da nossa~ Dizia. também. que seria mais um Dxticio que se somava àqueles já exísrentes
V ou .ler parte do que saiu .uos jomais:
Os dados eoostituem mais um indício de vazamento. entre
outros que .i' fomm mvelados.lsso mostia que ao contlário do que
diz o Govcmo. esse caso Dio estA encenado. diz o Senador. Dutra
cfisse que nio faz qualquer jllzo de valor solm: de quem teria sido
a m:pmseJw1itfade peJo vammmto, mas vai enviar os dados à Proc:uJ:IIdoáa-Genl da Rqública pom
o pedido de investigação já
--odopolo Uderdo PT na Ottwa, lloplladoJaques Wagoor.
Ele quer tamb6m que Arlda c:onclua rapidamente uma nova
investipç:lo sobre a movimentaçio do mett:adó de câmbio e aprt>sezuc o resultado aos Senadores, mesmo que seja numa sessio.secma pom preservar o sigilo boncário.
Não cabe a mim dizer quem vazou as infon:nações. mas à
Procumdoria da Rep!blica.
Isso saiu DO jornal e foi a enttcvista que dei. in totum.
O nosso intemsse,. desde o início- e, per isso. primeiro pro"""'""' o lloDco Ceooai- é de que o Banco Centl2l verifique se
houve v..,._., de infcrmaçDes. poajUC sabiamos que
aquelas~ ocp>eles indícios e aqueles falos que""""""""
Dll. semana jmsada adD"bJíram pam criar um clima de instabilidade
DO mm:ado. Segundo alguns -já que eu nào sou especialista na DJ3Ii.
ria-, por jnoompetênci• e por falta de prq:mo do G:wemo. boove a
evasão de qua1m. ciDoo 01 seis bilbões de dólazes das RSCrVaS cambiais l:nsileiras -o Dimem varia de acordo com cada fonte.
O que tem que sermgíslmdo ~que esses indícios. que desde
o início fmam aptaentados como indicios. tiveram esSa ri::pi::ICUSum motivo muito simples: porque existe um caldo de cu llUla na sociedade bmsileim dccoirente dessa relação incestuosa
c:iim:Cl'C$ cfe instib.liçôes financciias públicas e privadas. deS~
sa sim.Q.iose nefasta que continua existiodo.
Acrcdi1o que esse episódio. que envolve mais uma vez dcDÚDCiaS de vazâmeuto de infonnações. poderá servir como marco
pua esta Casa, para (Jle o Congiesso Nacional assuma o compron·ru '"t•g,, c-tw.tm a moeda e cootra o Plano Real. porque sio
misso de dotar a legislação bmsileira de instrumentos que permi,._.,. tJitt' •·l~~s liUe tenlaJ!l desestabilizar as moedas e os plaoos do
tam detccrar. com mais efi~. esses casos de v~to e que
I''·'!!,
-·os puoa de forma ex~lar. E necessário, por exemplo- e eu gos'..;-.:~rn. quando se mistllr.ml dois periodos difetcntes. aJ..
taria que' isto ocorresse-. que o Governo Federal. que o Gover<.!•:·'rn ••tl al~urna institUição que. de posse de inf(J[']]JIIÇ(5es privile- no Femando Henrique Canloso, coerente com o compromisso
g.··· . l·•:-:., ~~~w r.cnnitisse auferirJucro no dia. 6. essa mesma imtibli~ ético que tem af.JDJ;tado, utilize de sua Bancada na Câmara dos
_..: • :·· ~~ -''"'· ·:m função da especulação que se seguiu a partir de 7 Deputados para. desengavelar o projeto. aprovado nesta Casa.
.l .lt•. :•. ,. r .•nltdo esses lucros. Portanto. consideramos ser um tratado então Senador e ex-Presidente da República. Sr. Itamar
;.;.·•1<•> •'\lni\,~<;"ado. Naquela sessão. eu disse que linha dados
Ftanco. que institui o princíjrio da quarentena para dirigentes
,;,· •a'''nd• • :ttlc trêc; instituições fmanceiras haviam tido um com- de instituições •
.· '·' , ............ .'1iípico ria opetação de câmbio.
Disseram que vim colocar rastilho de pólvora nesta questão.
· .,:.~.n. iTldusive sem tentativa de convocar a .imprcosa• Om. no meu enleQd.b:QeQJ:o. quem veio colocar rastilho de pólvora
.; ........ :•:(l:dh:tço. sein tentativa de desestabilizar o Brasil. foi o próprio Banco Central Digo isso por causa da nota oficial do
Banco Central. Gostaria que o Sr. Presidente, .as Sr"'s Senadoras e
''"'~ .;<:'ndo acusadc:>s agora. por uma enllevista conce: .(., -'t • n • .r. dh:::e que os três bancos que tioham lidoumcom.os Srs. Senadores lessem com atenção esta nota. Qualquer pessoa
!"'"l,ll:t<:ll!•) ~típico eram: o BBA. o ING e o Pactuai. Em fimque, com desconhecimento dos fatos, começasse a lê-Ia. "Dia!lle
·:;i,l :ltS"'·'· ·~u já anunciara que seria mais um indicio que se sodas insinuações de que o Banco BBA teria obtido vantagens fman,,t :\ :t 't ·.~ucros aconlecidos na semana anterior. PortanLo. iria ceiras a partjr de infotmaÇiles privilegiadas.." etc. pensaria que era
h.~j(• fa1..cr uril ãdilamento junto ao Minist&i.o Público naquela
uma. nota do BBA se defendendo dos indícios que estavam sendo
'f'P'"'"cnra...,·:h'. apresentada no dia 13 de março. com e~ no- IIJRSCDiados.
·'•' · .hdn{.
.. •
É bom registrar que os indícios apootam para ti&: instituiçõI )i.;~.,. o cbramente. em todas as entrevistas que concedi.
es citadas e mais algumas outras que necessitariam de uma análise
t~n,· -:•i'i••!Ps thdt\S rcferiam~se ao mercado à visla. Isto está no
mais CODCR:ta. No entanto. o Banco Cenrrat publica uma nota ofi.f . : .··~I ,~., [t •.,,,.il.
. cial onde assume claramente o papel de defesa do BBA•
t:•mhém uma informação considerada fundamcotal. ou seja.
•.;.'~" ·:~~s lt •·:~ fornecida a relação das instituições financeÍmS que.
••u p.•tív.Jt, <."t•mpreendido entre o dia 1° e o dia 6 de muço. tives~t·•u ~~··~I·P•<.!·.l uperações cambiais em volume de 20% super:io!' à
~· d., • :..ti:t :•<'~ dois meses anteriotes.
1.'t'!''tio; ·tisso- é bom frisar que nesse dia o Dr. Pá:sio Ari.da
.•;·:· ... ,,.~ . pw rt:;-;ponderia de fotma "expedil.a" -. IDaDtivcalos dio:: ~"~ ~·~·:-1· 't:s telef'l"lnicos- o DepJtado Jaques Wagner e eu-.
!· ,,,, . ,: ,.,. •~· já teríamos uma resposta para ~elarepreseotaçlo.
; •·:., ·t·.~''il<~··~·tdt,, 110 dia 13 de m.axço. fomos ao Ministério Públit ·' 1; iú~·••tll•: n•na reptesentação, solicitando que o mesmo ISID·
111 i~ ;•: u mtefa constitucional de apurar aquelas noticias de vaza.... ·tl·•. I ,.<,r••c:cmos que se fiZeSSe uma audilcxia nas opea.ções:
···•phi:-:·.: dn mercado à vista e na Bolsa Mercantil c de Fururos c
·.fL!e s:: tnma-:sem as medidas policiais e jldcfiçu cabiveis.
U1•;1ndo da presença do Dr. Pérsio Arida na Comissio de
· \ ~St!lllus l:~·C'Inômicos, S. Ex.• <fisse que havia sido feita uma audi•O!Ií\ ••<.) pelindo de 1° a 10 de março c que aquilo nlo fomecia in~
tlk·itls Je que houve vazamento de infoanações.jáque a m6dia do
~~.~~~t!IJ.~·,ho t1as instituições fmanceiras apoa.rava preju:fz.o c que
·tr o\'l.s: <.luas instilllições fmanceiras eslavaui além do intezvalo de
•-'t"'l'iit.ll<;a. Se~ndo Pérsio Arida. o utilizado foi m6dia. mais o
•.!~-:vto :•adt"ào. Com relação a essas duas instituições finaDccims.
:••; :.c analis..1r o volume de opemções efcbladas. nio se justifica
• ft.'r;": 1u •u ve va7.amento de infotiiliÇÕes.
r.Jua.ndo fui indagar ao Presidente do Banco Centtal. eu dis·.;e 'Jt!e C..'(\ilsklerava o critério de fazer um llatamento estatístico en.. ,. ': ... ..; ... J~· d1~ dia !o a 10 de março. envolvendo duas silUaçõ:..·-: rt·.. ~fu•t<hmente diferentes. Por essa razão. a meu ver. esse
·.'.c:' w não o.;l!"rvtlia para detectar possíveis indícios de infoma.a•:·•' f•l1·i',·:r;htda. Esse periodode l 0 a 10 de muço abrange o
1
;.,_ •• !~: l
.t 6. em que significá os três: dias anteriores 1 mu., ~n-.·:\ <i"t fllllíti<:a cambial. No caso. sim. em que naturalmente
~~:.'ú•rin.•t ''Pet~r institUições· fmaoceiras qUe. porveowra. esti~·c·~•'-''P di! pt.")sc;e de informações privilegiadas e que poderiam
, .. _,1":'11 oll:'l'lll l!t: ..se período até o dia 6.comoperfodo de 7 a 10.
-~1·· •aJ~ lo.•t "· verdadeira especulação fmanceira. Todo mundo
,.,.,, :p~\•l' d·'~lar, todo mundo tentou ganhar. os banqueiros ftze~
~ ·n~.·s
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Sinceramente, creio que este Dão é o papel de um Banco
Cenual.
E o mais grave é-que, hoje, ouma entreVista publicada em O
Globo, o Presidente Femão Bmcber, quando perguntado liC. durante esses dias de confusão no mercado, teria falado com Pmio
Arida. respondeu que tinha falado com ele todos os dias. Se todos
os ~identes de banco coovenar.un como Dr. PmioArida. todos
os <fias nesse pcrlodo. o Dr. Pétsio Arida não teve tempo de faur
outm coisa a nio ser conveiSU com presidentes de barico. Se isso
aconrecessc nos Estados Unidos. provavelmente teria repem~ssões
muito diferentes das que teve aqui.
O Sr. Roberto Roquião- V.Ex"me penniteumapaite?
O SR. JOSlí EDUARDO DUTRA - Ouço V. Ex' com

pnz=
O Sr. Roberto Rcqulio- Senador, para louvar sua atitude
fiscalizadora DO cumprimento c:oaeto de seu mandato, mais do que
pt<OCUpaçáo com passiveis desvios dos Direto= do Banco Central devemo5 ter preocupa.çlo com sua postura. ideológica. Pmece-mc que eles se pn:ocapam muito pouco com o povo do salário mí-

nimo, mas têm nos banqueiros seus ftlbos privilegiados. Receo.temente. o Banco Central editou a Resohlçio n° 2099. que contraria
tock> o espírito da Comtimição de 88. A nova Cansli.tuição brasileira elinúnou a existência de cartas pileDles para bmcoS e viabili:zoo um processo gratuito para abe:rtum de instituições bancárias de
pequeno porte~ estaduais. municipais e ~gionais. Anles da Coostimiçio de 88. tínhamos 90 bancos- já chegamos a ter mais de SOO
no Brasil. A idéia dos ConstituiDI.es era que tivéssemos cerca de
1.000 pequenos e médios bancos municipais. regiooais e estaduais,
estabelecendo uma coocomSncia que jogaria os juros paril baixo. O
Ban<:o-Cenlm~ desde eollo, tem colocado limites o difiru1dades
para a implementação dessa idéia. ~ dumnte este pcrlodo de vigência da nova Coostiblição, de 90 para 240 bancos. Mas
essa Resolução D0 2099, que dá caiseqüência ao Acordo de Basiléia. faz uma exigência de capital mínimo para os ba.ocos integr.ilizarem ati o dia 30 de abril. de c:en:a de 12.500.000 dólares. Eu ,..
cebi um fax do Parlatino, enviado pelo ex-Deputado Federal Fernando Gasparlan. observando que esta medida fará com que 75
instiblições bancárias de poqueoo porte do Btasil fechem. Estamos
vendo no Banco CeDlral uma política fr.mcamcnte neol.ibeml. a
politica de acordo com os grandes conglom.etados fmanceiroS, a
poHtica da c:oncetllmçio da =da. A minha pr=:upoçio. para ani·
mar este funde taide no Senado Fedem!. é com a postura dos economistas do Banco Central. Eu os vejo no bloco do ''Dbéombémabém". fantasiados de Adam Smith e cantando o samba CllRdo do
laissez.liüre. laissez.passec. A pr=:upação maior do Brasil não é
com a seriedade. que deve ser questionada a cada momento que
uma dúvida existir, não pára difamar ou caluniar, mas para que
cheguemos à verdade sobre essa instituição tão fechada, tio hermética. ião dUICil de ser observada pelo conjunto da sociedade. A
preocupação maior é com a postura liberal do Banco Ce.o.tial. desses economistas que~ Dão se preocupando com. o salário mínimo,
têm- insisto- um cariDbo especial pelos grandes bancos. Obrigado pelo aparte. Senador.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Agradeço o seu apar·
te. noble Senador Roberto Requião.
O Sr. Lauro Campos- V. Ex• me concede um aparte. Senador José Edua.Ido Dutr.t.?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Coocedo o aparte ao
Senador uuro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Gostaria. de louvar a coragem do
nobre Senador José Eduardo e de enaltecer a sua capacidade de
trabalho~ a sua preoccpação com os problemas sérios deste País ê
com a agilidade com que tent.ou -e talvez consiga- talhar. cortar
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a caminhada nefasta que partiu do Banco ceD.txal para bcucfiC'iar
alguns agiotas institucionalizados. Mostrei, há poucos dias de :t:L
tribuna, uma folba inteira de propaganda. no Jornal O ( ·aobo, Jo
Banco Pactua4 um dOs três bancos privilegiados por intOnnaç.~~s
partidas do Banco Cenual- essa pelo menos é a acus!u,tão de que
este B = Pacttlal é objelo. Naquela propaganda. paga pelo n,n.
co Pacblal, está a confiSSão de que não existem apeuas Vll.laJII~illO"
ocasionais. mas que há uma caixa d'água furada, peml1'!.nenl·~nz~·~··
te irrigando o sistema baDcá:rio c.. principalmento:, a.lgUJIS. bao•;os
telacionados. inc:eStuosamente, com funcionários. l)iJ;ctm e.~ , .u ex"
Diretores e ex-P'lcsidentes. do Banco CentraL É cu rios() 'J''~ •:•111..
zcs joveDJ. e destituidm de f0l1Una pessoal passem pelo BancQ
Ceotral e saiam bmque.iros de lá. O próprio Fem;io ,,,;J.,)!•.~r. :!<'
sair do Banco Ceo.tral,ji provideDciou a compra. por u:;.:.& ruiliH)..
cs, da patcnte do Banco Auxiliar; também se tolllalam tY"t•lq'•t•ims
Lara Rezende. pai do Plauo Crumdo I. e Pérsio Alida. <JIIC se: 1!t:'·
claroo, aqui no Senado, (;OIDg sócio inicial do BBA; do llcmc:o do
Sr. Bracber- B.Banco: B. Brachere A.Arida. Esta é a vct~:'i·} q•1e
oorre c que 6 (X)Ilh,ecida. S. s• afumou aqui, para eSia.rrr.!..'illll'~ll(t
nosso, que ele havia desistido de ser sócio do Sr. Brad1er. como se
nio houvesse imimens formas de pennanecer nas sombr:>o; l'•'ll'r'
s6c:ios ocUltos dessas entidades. E esse banco que fnj ~·:.:;•Jpnl-"!o
por US$6 miJb.CJcs centuplicw, em pouoo tempo. o seu ~pit;tl,
sendo que. neste ano passado, de crise. teve I 48% de lutTo. Cs.'>c
jomal ressalta que os baucos btasilciros tiveram. na décac.L1 p-.:•.1:·
da,. 24.000% de retomo. Ap8n'CC a fotografia de diversos tecn~.Y:m·
tas e ex-Ministros, e a propaganda do Banco Pactuai alirma \) ;o;guinte: Imaginem agem qual será o nosso lucro. qual :::ed .ag1 ·t~L :t
nossa taxa de 'RtcXno, quando o sistema bancário se e:m:onl:·a "''egmlmemerepn:senlado- deacado com o Banco P<L<.1ual- n.' '. :, •.
vemo do Sr. Fcmando Hertri.que Cardoso? E cok'Ca. pralic:!.ll'L'lll",
todo o Ministério e toda a Dimtoria atual do Ban<:o Central. I:~sa
propaganda é uma COIÜJSSio de que existe um vazar.oelJI,, t', •l•l.ínuo.. uma conivência espúriã entre· aquele que devia ~~~c.:.lir:tr n~
bancos- o Banco~- e as próprias institUiçêcs f.liuii~-:..~la···~.
QucroJpenas relatar um episódio de que me recordo. •Jue ..!stti nu
livro "A .Est:ta;égia. do Desperdício", de Vance Padc.ard. cm l!"e
dois~ americanos saíia.m em. determinado HL••n'·'l''·'~.
cada um de um pomo dos Estados Unidos, e percorrer.un l'J ·.. ,r ; '
localidades pam. um dia. dor:!nemno mesmo hotel. A p;:uti; . !·•í.
o Serviço de Investigação dos Estados Unidos fez cont qu~ r. ,, .. r;
dades graves fosseDJ aplicadas a esses scnha:cs, ~ue pmti:~u,.,.,
um crime contia a c:onccm€ncia. de acordo com a legisla~-ão n0n~.
americana. No Brasil. é de se cstauecer. O Sr. Pérsio Arid:~. af.L! 11rr>.
que foi dOI:mir .ua fazenda do Sr. Fcmão Bracher, que lá domth~
outras vezes e qoe não romperá suas relações de anúz.ade. .C''JU ·:•m
relações mais Últimas de sociedade comercial. PmL,.uto. o '!'-'"
existe neste País. diante dessa llmtabilidade e dessa clluú11aii..:o.: '•.•
coÕtiuuada. e contumaz,. 6 realm.Cill.e digno de ser exarrtinado n·~;..;:
profundamente, talvez pcc uma Comissão Parlamenw d1~ .! '''JU , ·
to, que LCDba os poderes que não nos foram conferidL•!!:. i\ljt<..• :'.·.;
poderes especiais de atuar como jliz. fazendo inquiri~·Bes: c.'~ k r:•munbas, d.iligéncias, apurando com o verdadeiro p~J-.:r de r•:.h-~: ~
as irregularidades: que chegarem a seu conhcciment~·- l'or:flm·.~. ••fi·
cem> este aparte. louvando a cora"gem, a dignidade, a ifll~g:tida~ll!
com que V. Ex• se portOu nesse episódio. Agradeço, iJl..:Juo.:ivc. c
me orgUlho de ser um Senador do seu Partido. Recoubcço que. I'' •r
incapacidade minha. não pzde ser capaz de fazeraqnik''ll'.;- V.f:·:.·•
fez. Muito obri~.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Muito II(Hig~·~"l,.. ~!;
nador Lauro Campos.
Eu queria fazer outra consideração sobre uma r.-.•.-iw,; T"''~
lemOS. percebido nos membros do Governo Fem;..rLJ<J ll•.'J;l iqt•~
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Can:foso.que é o fato de., no caminho das lutas democ:r.íticas, utilizaiem.se de possuir um amiculo de integridade. de honestidade,
que é real, mas pua se arvot"<Wm em ser detentores do poder de
infalibilidade. E todas as vezes que são levantados os pontos que
não significam juízo de valor solm: a bODOiabilida.de de ''A" ou de
"B", mas que dizem respeito ao trabalho conseqüente de um Parlamentar pt=~pado com a lr.ulspaiincia.no setltido de que a sociedade e o Coogzesso Naciooal teoham todas as infO<maQÕOS. isso 6 viSID
pelos l:lleiDbros do G>vcmo cano uma temativa de dcsqualifJCaÇio
pmt. se tentar evitar que se discuta a fundo a vetdadeira questio.
Nesse fato, por exemplo. desses dados que apresentamos,
para desviar o assunto, estão alegando que o Senadoc José Eduar-

do csli acobertando um crimiDoso, porque está-se utilizando de
dados que rompern.m com o sigilo bancário.
Em primeiio lugar, temos de registrar que o próprio Governo já estf. Prc:Paraodo portarias ou projetas de lei que apontam para
a flexibilização do sigilo bancário.
Em segundo lugar, entendemos que o sigilo bancário .não
pode oontinuar sendo um instrumento par:a. acobertar atividades ilícrt&sEm terceiro lugar, que~mos lembrar que o impeachmcnt
do ex-Presidente CoUor só se lr.Ulsformou em tea.lidade a partir de
ações de div= cidadãos deste Pais. que, de posse de inl'Orinações fundamentais. entendiam estar no seu direito de cidadania passar essas inforinitções aos Parlameniãres. pana que pudessem fortalecor o processo de denubada daquele Presideme que tanto mal
causou 1 Nação.
ConcluiDdo, queria assumir o compromisso, mais uma vez,
coerente com esta análise que faço- como diversas outras pessoas
- de que o Brasil precisa ser dotado de instrumentos legislativos
que permitam. de f~ eficaz, detectar esses vazamentos de infonnações e punir, de maneira exemplar, os resp:msáveis.
O compromisso que assumo· é de pesquisar. trabalhar, formular projetes e propostas que nos pennitam dolar o Bmsil ~
uma legislação eficiente. que, se não acabar com todas as possibilidades de ativida.des ilícitas. pelo menos coattibua para que esses
aspectos sejam profundamente diminuldos.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me permite um aparte?
O SR- JOSÉ EDUARDO DUTRA- OUçõ, com prazer, o
Uder do meu eartido, Senador Eduanlo Suplicy.
O Sr- Eduardo Suplicy - Piozado Seuaékx' 1os6 Eduanlo

Outra. este episódio esiá requerendo uma reflexio de extraordinária profundidade. Na verdade. V. Ex... como de fato aqui assinala.
está propiciando uma opotlll!!idade de ttansfO<maÇão das instimiÇÕC$ bmsil.eiras. Adam Smith... na ''Riqueza das Nações", em certo
momento. fala de como os homens: de neg6cios, seja nos casamentos. nos banquetes, nas festas.; reúnem-se pam. muítas vezes, dialogar sobre coisas de seus iDieresses próprios, conibinando ações
que nem sempre são no sentido de defender o .intete.sse ~ da
sociedade. Hoje, fiquei pensando muito, ao longo de mais de 4 ho-

ras. ao ouvir o depoimento do Prcsidenl.e Pém.o Arida. sobre tudo
o que havia ocorrido. Reitero aquilo que V. Ex•. como meu companheiro, afmna. ter ouvido do Presidente Pérsio Arida. primeiro,
quando de sua vinda aqui e depois, na última terça-feira. Aprovei
o seu nome para a Presidência do Banco Cent.Ial na Comissão de
AsSUDtos Econõmicos, pois tenho elementos de profundidade para

acmiitar na sua integridade pessoal Muitas vezes com ele dialoguei sobre probl(ltllaS econômicos deste País. Ainda-no ano passa-

do, estive conversando, na sede do BNDES, com. o Sr. Pétsio Arida sobre temas como o Programa de Garantia de Renda Mínima,
questões relativas à destinação dos fundos geridos pelo BNDES,
ccmo o Fundo de AIQparo ao Txabalhador. Wtas de juros cobradas
sobte esses fundos., política cambial. âncora cambial, etc. ioúmer.ls
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vezes tive oportunidade de conversar com ele, e sempre tive a impressão da seriedade de seus propósitos-e de S'Ult honestidade. É
possível al6 que V. Ex•, sabendo desta minha postura de conhec:imemo e amizade pessoal com o mesmo. teDha tido a iniciativa de,
jun<o ao Uder do PT na amar.. dos Depu lados, levar esses documentos 4 Procuradoria. Descle a tezça-fcim llltima. venho pensando
na responsabilidade e prudência que todos devemos ter quando da
fommlaçiO de uma denúncia. apresmtmdo 0$ dados os mais oompletos possíveis. Mas também quero dizei que co~ inteiramente a sua postura; acredito mesmo que o Presidente Nmo Alida deveria ter expresso a sua com.preeus.io de quanto V. Ex.. teve
no sentido maior de defesa do iDtelessc póblico quando, tendo conhecimento dos indícios por V. Ex• men~ resolveu revelálos, porque no seu enrendimento b.i a iDdicaç.io de que pode ter
havido o vazamento; e constitui o seu dever comt.ituciooal. como
S~dot'. encamjnbar isto ao 6rgio competeDle. V. Ex~ primeiro
dialogou com o Presideule do Banco Centml; não ficando inteira-

mente sati.sfeitó com as informações ou com o conc:eilo que ele ti~
nbA de ser expedito em providenciar a auditcria devida. enliio avaliou que deveria ew;aminb_ar à Procumdoria., e hoje o fez pela segunda vez. ConfOim.e assinalei a V. Ex•, gostaria de ver o resultado canpleto dessa audiloria, e bem disse V. Ex" que ainda não
está fazendo juízo de valor. potqUe quer conhecer ali o fundo a
=<lado dos fatos. Penso que o P=idellte P&sio Arida ulilizou
boje dois pesos e duas medidas com respeito a dois Parlamentares
de grande peso. que manifestaram as suas opiniões sobm esse assunto no noticiário da i.mprensa. Ref"tro-me ao Deputado Antônio
Delfim Netto e a V. Ex•. O DepJ.tado A7ot&io Delfim Netto foi
tralado de mancha defereote da concedida a V. Ex•, j§. que o Presidente !'mio Arida tentou não desqualifiCar o que bavia sido falado
pelo Deputado Antaoio Delfim Neuo, mas procurou dizer que a
sua infmmação ou a deoincia era de pessoa que nio conhecia inteiialnente todos os tr.imites ou todos 0$ dados relativaç ao que hav.ía Se passado DO mett:ado financeiro. Quanto a esse ponto, a Deputada Maria da Conceição TavareS salientou algo muito importante. p:rqne se dificuidade boave ootem no mercado fmanceiro
para a moeda. para o valor dos titulas. houve nm fator de fimdamentaçio eoon6mica, qual seja. a divulgaçio Olltem do d6ficit comercial da ordem de U$ I bilbio e 95 milbiles em fevereiro, o
maior d6ficit cOmercial já registrado no País. o que vem oc.ommdo
por 4 meses se_midos., a sabe:: novembro. dezembro, janeiro e fe.vezeiro. -Então, faz-~ oecessário, com maior iDleusidadc,. que o
Governo es~ja atento como ilá IeSOlver o problema do desequilíbrio da balança c:omen:ial e, conseqü....,.,e da balança de
transações conem.es. Ele pmcisa pensar nio apenas cm ter instrumeotos para conter esse déficit, pmque ~esse õ Cãmmho que levm
o México a uma. deterioração muito séria de sua economia e hoje
vive difia:sldades dram.iticas, com m;ess~o, com desem~go. O
Ptosidente P&sio Arida. boje, assinalOu que ele go<taria que a economia estivesse crescendo a uma taxa menor, para que Dão houvesse tanta pressão soOCe a balança comeicial e a balança de pagamentos. Procurou mQStrar que as_ taxas de juros precisam se man~
ter efeva.das paxa conter esse crescimento que ele está considerando exagemdo. Mas as taxas de juros tio elevadas. se de um lado
senrem como instrumeD:to de breque do crescimento, por outro, Ie.vam a um rosto muito significativo do serviço da dívida póblica.
O Governo, ao emitir títulos, promete taxas de :retomo a investido~s domésticos e a investidores que trazem pam cl seus capitais SobreiUdo os de natureza volitil. mais espeada.tiva -,l'Cildimentos
bem maiores do que podem ser obtidos em -~zros países. Precisa~
mos ver se essa é a inanei&t .mais saudável de equilibmr a economia. O Presidente Pérsio Arida ri1enCionou que a es:tãhilizaçio da
moeda ttouxe uma melhoria nas condições de vida e al6 mesmo a
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transfmSncia de recursos. uma distribuição de IeCUtSOS
a po- tado que teríamos acesso a esses dados o quanlo anles. É impxpu.laçio. pua os uabalhadotes. Mas ainda não fez uma demonstra- tante mantermos uma comuoicaçio com o Prcsidenl.e do Banco
ção em profundidade de que efetivamentc est,ejamos vivendo a su- Cemral. para que. tio logo estejam prontos os IeSUltados da audiperaçio da miséria e da pobreza na extensão que rapidamente se toria. possamos n:a.1wr uma reunião da Comissão -de Assuntos
Económicos .a ftm de cp.~e os Senadores conheçam os dados da aurequer. Caú"oxme disse o Senador Lauro Campos. o que de falo ditoria.
estf. assinalado com números, c:iurn"lte o Plano Real. sio resultados
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Assim cspemmos,
muito significativos. pa'!iitivOS para instiruições fmanceiras. sobre- Senador Edu.udo <;upbcy.
tudo no segundo semestre do mo passado. Ressaltamos: também
Era o que luiu • durr. Sr. Presidente. Müito obrigado.
que o Congresso vai precisar- examinar com atenção o Projeto de
O SR. PRESID0.7E (Adeotir Alldrndc) - Scuado< José
Lei do Senador Itamar Fmnco c propostas para limitar os abusos Eduardo Du~. & Presacteoaa coogratu:la·se com V. Ex• c lameJlla
não poder aponeo ·lo
cem relaç:io a isso que V. Ex• denominoo de simbiose entre pessoes no Govemo - sejam em instituições fmancciras puõlicas ou
Dwv.IIIM o tii.SCuno do Sr. José EdJiaTdo D~ma, o
em postos c:baves nos Minist&ios: - e aquelas que estio cm ocga.Sr. i.JIIIiiD Pon~UtJ. deixa a cadeira da pnsidê1Jt:ia,
Dismos privados. O Sr. Pmio Arida é amigo pessoal de muitas
que t e<,_Jts ~lo Sr. Ad~mir Andrad~.
pessoas nas ittstituições fm,nceiras. Mas é preciso - até que ele
O SR. PRE.~IDE."'TE (Adeotir Andrnde)- Cooeedo a pa·
peme coaosoo - def"m.r quais 9" limitts éticos dos clió!ogos que
podem existir. Ele disse boje: ''E uatural que o !R'ídeute do Ban· lavra ao nobn- ~oaJ...r Luc adao Portella.
O SR. UJCIDIO PORTELLA (PPR-PL Pnmnucia o seco Central tenha que dialogar com Jm:Sidentes das instituições financeiras pua saber como anda o mcxcado .fwauceiro." E essa in- guinte discunc :S,.,.m "'"t-s.io do orador.)- Sr. Presideute~ Srs. Senadores. apól um ~n..ó.> dt mcertezas quaDlo i saúde do Prefeitemçio. de falo, é commL- Mas é importante que isso seja feito da
to Wall Fczn..z . .ir I tft'StC&. acometido de aisebiperlmsiva em 14
fomra mais tmnspareotc possfvcl de forma aberla e que os limites de feverecro ulr.Jm.- r--ror o Pwlí um de seus mais promissoR:s
éticos estejam com clueza def:midos. Creio que é uma teSp)DSabi- homem puhb~-...... .alno.:k' ~ lacuna na política do Estado.
lidade do Cong=so Nacioual, c:oofcmne V. Ex• assúlala. pensar Wall fo1 por tn-1. ... ua. Pn-lnto da Capital. uma por nomcaçio e
em IlOIIDaS de defesa do il:lla:csse póblico com :respeito a essa duas por vou._.a.,_ I am ~a um mcrlvel fascínio soble a pcpulaçio
questio.
.
carente di ~ "'""'""l.Ü! • putir de sua aiUação como adminisO SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Muito obrigado pelo trador. Os n- 'lll 1Uo.Jo, • ~ r 11r ~'n são prova disso.
Su.a ~~r~ ~~ p.iblica foi cario Assessor dO enlio
aparte, Sonadac EàllUdo Suplicy.
Gostaria apenas de :registrar que essa tentativa de desqualifi- Go'o'emad..-x tki .. .W.• ...._.an foi. também. Secretúio de Educa·
cação não me JROQlpa em absoluto. Ati; porque talvez seja erigi- ção. lendo uJ..• ~ •~.ao~:> mutiD elogiada i época. Como VeteaDiria m. miDba própria eleição pua Senador da R.pública. quando dor. fot ~!.lli.k'DI.C' .!.. { .unan Municipal de tCR::Sina. Professor'
cnliontamos uma ooligaçio lidenda pelo ex-Senador Albano Eménto w. t ::u ...,.."" ...:...aJr f ~ do Piauí. na Cadeiia de História.
Frmoo, ex-I'Iosidcnlc·da Confederação Nacional da Iudústria, fi. estav .a apo~ca~ ~1n.w au"~· Em J97S, atmv6s de uma votagtml muito ligada a todos os esqueu;w. do empresariado e do sisteção IIaCM? tlol t. &f'IU.. "w- ,_.. .r Deputado Fedem!. Wall Fezraz
~ t~'l [IJUJI,. ~>.on"ll.k ;tr'J.a p.:JPilaçào~inense.~
ma fin.aDceiro bmsilciro.
Essa tcntativa de desqualificaçio já ac:onttceu no méu ESta- o ..O Bem A rr-.lo. r,......a. ~ lp&lmente dela as maioles manido. E acontece com relação a mim e não com o Depltado DelfJID fesuçtts dr r - pr 1o l..-Llo.Do m..apelável. além da peocupaçio
Netto. rambém pelo fato de eo ser membro do Partido dos Tmba· durank o p-n• ó. • nuu u.-c::omdo desde o primeiro siDal da
lbadolos.um partido que vai coolinuar oobmxlo do Governo Fe- docoça:
denl a sua agenda so.::ial; um partido que v@i COillimmr cobrando
On-io11 .a au ~ poUtíca. em um grande nome
do Govemo Fcdmll que não IIWllcoba..,. potitica CCO!l&Jic:a, já para c:hspuw- " ._.."
r -...der do Estado nas pt6ximas eJei..
ções..
~'
.;. t ,....,., IUu.......de. outm penonalitfade ~vel
muito bem an.alisada aqui pelo Senador Roberto Requiio e que levou o Méxic!ó ao desastic. que levou a Argentina ao desastre e, se da poüuc.l puu ....- lGba. a wmdla.oça do mesmo, um tempera·
ccntimar assim- espaem que oiio aconteça. se Deus quiser- meUO auttno dr atJnldiH pubu c c:c~~mtas, nio ,guaJ.ÜilldODDCOI"
também levará o BI3Sil ao desastm.
dos~-. . . -~ ..
LcmbmzD:,s ainda que aqueles que levaram o México ao deCom t.' ... .. 'III' &l. J*ial .. rc:nllia que nio r121Csse vcl6rio.
sastm emm os douto~es de Harvard, aqueles economistas citados nem d.aaJt'kl_ nata. aaM ~ pudesse c:oostemar aiDda mais os
pWnense1t. f .... l- f"l..u1 ••.aa mar e ainda ma:is empolxecido com
pelo Senador Roberto Rcquião.
Confoane anuncia:lno$. estivemos boje na Procutadoria..(Je.. .apart.~ dr \lo ao.- f..........,.
O SR. PRI.,II>f."il"f !AdauirAndmde)-Nadamaisba121 da República c cDttegamos o adiwnento AICp<CSCillaÇlio do dia
13 de maiÇO, assinado por mim c pelo Uder do PT na Câmala, vendo a tr.aW a hn.&3ft!L 1a n1 eocemar os trabd:J.os, designado
])e;pltado Jaques Wagner. Jmed'jatgrneotc o Procurador Aristides para a ses.s.k' c:r.Jmana .- MB&Dbi.. às 9 h~ a seguinte
1uoqueixa despachou-o ao Banco Central paxa que se manifeste a
ORDEM DO DIA
=peito dos dados.
Esperamos que ;.ja feita a auditoria das operações de câmlkm (mico
bio, do mercado A vista e da Bolsa Metcantil de FnEUro, sugerida
PROJETO l>< llJ l>A CÂMARA N"83.DE 1994
ao Dr. Pérsio Arida e que os n:.embros desta Casa possam ler acesso aos msultados do. auditoria. pois. assim, estatemos ContnlJu:indo
Discus.slo.. em tumo wuc:o. do Projeto de Lei da Cima!a D.0
pua a lniiSplllincia do processo. Espero oinda que !IÓS. Seuado- 83. de 1994 (c• :!.."'9~(.""' Casa de origem), que p<dbe a cxigêon:s e Deputados. CODSigamos sair desse epis6dio com uma Iegi.slacia de atestados de f:r1Vadez e estc:rilização. c outras práticas disçio difem:ltc pua o nosso Pais. cncemmdo ou pelo menos dimi- criminatórias. para efc-110S .admissionais ou de pmnanêDcia. da mDUindo a promisa:lidadc já R:latada aqui exaustivamente.
lação jutídica de trabalho, e dá out:r:!S providências.
O Sr. Eduardo Suplicy -Pemúte-me V. Ex• mais um m.
P3ll':CCl' favorável sob Q 0 283. de 1994. da Comissão- de
ve aparte?
Assuntos Sod.ais.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Ouço V. Ex• oom
O SR. PRESIDENTE (Adeotir Andmde)- Está CI100II3da
pmzcr.
a .sessão.
o Sr. Eduardo Suplcy - Se.oador José Eduaroo Dutrn. ao
final da mmião da Comissão de AssUntos Ecoaômicos. ficou acer~

~~

~
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DISCURSO DO SR. ANTONIO CARLOS VAUDARES, PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 22103/95,
QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM lN·
CORREÇÕESNAANTERIOR.
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP.SE. Pronuncia o seguillr.e disrurso.)-

"Mas danar.
uma esmola para um homem que é são
ou Ibe mata de vergonha

ou vicia o cidadão".
(canlada pelo maiOr dos maiores cm~ do Nordeste. saudoso LUIZ GONZAGA)
Sr. Presidente, Sn e Sn:. Senadores,. o nordestino sertanejo
já cansou de· tanta promessa e da esmola paga nas ftentcs de traba.·
llio. O nO!deslino quer dos seus governantes, pata enfrentar mais
uma seca que se alastra na ~gião. aç.ões objetivas e duradouras
que não o deixe conviver com a Fome e a miséria.
O semi-árido, SS% da n:gião nmdestina. volta a conviver
cem o quadro da.nr.esco pintado mais pela incompetência de nossos
governantes do que propriamente peio sertanejo que, de mios ca1osas, de enxada sol a sol. dá um demomtrativo de persistência. de
ttabalho e de luta. mantendo-se no seu hábitat,. na Wsca de que um
dia o Brasil seja de todos nós .e não de uns poucos.
Não podemos, Sr. Pn:sidenre, de si consciência, admitir
mais dois ''brasis". Um Brasil industrializado e modemo e outro,
um Brasil de excluídos, onde impera a fome, principalmente DO
NOidcste, com os seus 19 mi.lhões de pomes e 9 m.ilbões de indigentes, agravando-.se essa situação na zona nnal quando a metade
de sua popubção é composta por pobres e um lerÇO por indigentes.

Mas o nordestino não é pobre por causa do seu clima, dos
escassos recursos mioetais. ou pela maldosa propalada iudolêocia.
Não é pobre também PJI' causa da seca, por mais danosa que seja
sua n:pen:ussio sobre'a popubção. Sua pobreza deco= da fC<JDa
com que uma minoria se apropria e.se utiliza dos meios de pro!lução disponíveis diante de uma economia organizada em bases conservadoms que não prestigia o tmbãlbador, deixando cerca de 40%
da população economicamente ativa deseiDpR:gada. o que se agrava na zooa rural. oude atinge a 67% dos tr.tbalhadoteS.
A SECA Dão é de hoje e nem de ontem.
A primeira menção da seca no Nordeste data de 1564. Menção feita pelo missionário l...ouieto de Couto quando, de suas andanças pela R~o. se deparou oom a falta dágua. Desta data. a
cronologia dos anos da estiagem aponta que, a partir de quando o
Governo considera o faro como crise social. em tomo de 1887. aumenta c:onsidera.ve.lm.ente o número de perlodos de seca. Assim.
vejamos:
- ----- ----- No século XVI- 3 secas
No século xvn -7 secas
No século .xvm- 4 seças
No século XIX- 3 secas
No nosso século xx:-o número sobe assustadorameme para
19. dando margem par.1 o que se convenciooou chamar de "indús-tria da seca".
Passa o setorpúblico a criar órgãos e mais órgãOS:..
_
Em 1904, cria a Comissão de Apoio e Desenvolvimenro-de
Estudos e Obras de Engenharia Contm os Efeitos da Seca.
Essa ComiiSâo se preocupou basicamente em cuidar de
abertura de poços e construção de açudes.
Em 1909 é criada a lnspcroria de Obras conlr.l a Seca. Dez
anos mais tarde. o Instituto Federal cootra a Seca e. em 1945, o
])epart.amento Nacioual de Obras contra a Seca.
Nesta metade do século XX. segundo o ptôprio Celso Furtado, predominou uma ''visão hidráulica'' uo combate à seca. preocupando-se tão-somente com a construção de banageus e açudes.
obras que paralisavam com a volta do invemo. não havendo. portanlO, continuidade de ação. tudo isso aliado também às constantes
e tradicionais faltas dé :recursos.
-
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Somente na dkada de 40 ~ que começa a se esllldar o assuilto cientificamente. tentando-se maiores conhecimentos e compreensão dos efeitos da seca, quando é criado o Serviço Agroindusttial.
No petiodode 195111953, oec:aoomisraRômulodeA!meida sug= a criação da ComissãO Nacional do Planejamelllo do
Nordeste. Em 1953, aia-se o Banco do Nordeste do BtuiL
Sob a COO<denação do ecouomista Celso Furtado, foi c:rlado
o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste.
Ainda em 1959, no govemo Juscelioo Kubitschek. foi criada a Opemção Nooleste. Nos íms de 1959, com o advento da SUDENE. são elabor.tdos quatro Planos I>ima= pam o descnvolvimenlo da Região.
A partir de 1971, com os Planos Nacioaais de Desalvo!vimemo e a cmtrnlizaçio do processo de planejameDlo. surgem os
Plaoos de Desenvolvimento do Nadeste, agora, eamelaDlo, sob a
f01ma de anexos aos PLanos Naciooais. A porur c1=e perlodo, os

Plaoos Regionais começam a pmlersua autoDomia.
Além do mais, a teudé.acia cenlralizadora da nova política
do Notdes~. a partir de 1967,pn:f= adotar modidas patemalistas
e de fundo politico eleitoroiro,
dos deoominados "Projotos
~" (PlN. PRO'!ERRA. POLONORDE'STE, Projeto SenaneJo. Progr:uua de Desenvolvimento da Agroind:ústria.).
dança <!e si~ de órgãos federais. quem dançai
mesmo fm o sertaneJO, oao sob os acordes da saufona de Luiz
Goozaga, mas, sim, na batucada desafmada de políticas governamentais voltadas mais panos interesses politiqueiros de cada tpo..

-•és

Ne.,.a

ca, não solucionando e

:aem equaciooando o J:mblema. de modo

que a gente DOidcstina p1dessc cooviver com esse fenômeno cli~ como OOD.Vive o povo europeu e oull'Os: povos que passam
mais de seis meses com neve. sob o frio intenso.
No Nordeste, os m:ursos aplicados têm uma visão paremaIista e, na maioria das ve~ são aplicados segundo p:ioridades
políticas que Dio- se cooipi.tibilizam com os anseios da comunida~
de do ppxesso inlegt2do de desenvolvimento.
E a própri::a fdo_sor~a do ~~ capilalista oligop6lico: a
~bteza da maiona é a fonna de alim<nução da riqueza da minona.
Esvaziam os mc:ursos fmanceirõs da SUDENE e do BNB,
bem como do Prognma de Incentivos FISCais.
.
õ processo de dom.iDação da ocaoomia clisto= critmos de
prioridades. de modo que pemilie a marginalização da maioria.
Não exisre planejammto ~o. óefendomos o planejamellf.o participativo por- se coostitwr um processo político vinculado A decisão da maioria, tomada pela maioria. em beneficio da
maioria.
O neoessiracJo.é quem mais sabe de suas necessidades; ele
pode apresentar, na sua simplicidade, soluçQes pDtiCas pam os
seus problemas.
Defendemos ... utg..........e necessário o Govemo conhecer de perto, não nos gabinetes de ar condiciOoado, os: problemas
dos div=os grupos sociais nordestinos, pam q"" se posaa ter uma
idéia adequada do volume deles. O seu descollhecimeuto, al&n de
ensejar medidas paliativas e assisteocialisras. dificulta o atendimemo de uecessidades relevantes dos grupos mais c:uentes e dos

-desprivilegiados.

.

O S[". Bernardo Cabr-al- Permite-me V. Ex• um aparte?
A Sr- Júnia Marise- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Concedo o
aparte a V. Exa. nobre Líder do Pattido Prog~eSSista. Senador
BeiiWdo Calxal, e, em seguida, ASenadorn Iúuia Marise.
O Sr. Bernardo Cabral- Gostaria apenas de dizer - sendo, evidentemente, dispensáveis as solidariedades - que V. Ex•
fala em nome da Liderança do Partido Progressista nesta tarde.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - A honra
dessa distinçãO é de V. Ex•. Senador Benwdo Cabml.
.
Concedo o aparte à nobre Senadora Júnia Marise.
A S .. Júoia Marise- Senador Ao!{lnio c.u!os Valadares,

veuho acompanhando a exposição de V. Ex•. em seu grande dis-
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e C01ISWllidores, evitanc:Jo.se a pesença do intc:ancintenompia essa análise tio realista e objetiva qye V. Ex• traça a diário rcspc:usávcl pelo aumento dos produtos em mais de 5()()%,
%eSpCÍtt> da milldade do NOldes!e brasileiro e tmibém do seu Esta·
tomando o cnsto da alimentaçio o mais caro do Bmil.
do. Na condiçliQ de Líder do PDT nesta Casa, em nome da minha
Tem que se estimular a J)«:Uária, principolmeote a de m6dio
ilaDcada, desejo CUmptÍIIlellli-lo, principalmente sabeDdo que o porte, a titn1o de empréstimos Oe lotes de ovinos e caprinos. criannolre Senador fala com ecmhecimento de causa. Aliás, fomos do meio& de sobmvivêDcia e de excedentes pm. que o DOldcstiDo
compallheiros. à época cm que V. Ex- era VJC».Govemador do seu possa conviver ca:n a seca.
Estado e cu exa Vice-Govemadora. de Minas Genis. Depois. V.
Ne<:essmo se toma o estabelecimcolo de _ . , . . de proEx- foi eleito Govcmo do &tado e eu vim para o Senado da Repó- dução e conservaçio de f<.mlgODS, aproveitando-<e melbor os peribli<:a. Estamos novamente jmlos, tra!ando dos problemas nacio- metros :iirigados, outro ponto a ser atacado pelo Ciovemo.
nais, principahnente das questlles que boje dizem respeito a essa
Compreendemos ser necessária a in<:ooporaçio da giiDde
pan::ela da populaçio <pJC, lamentavelmente. encx:utra-se oo mapa llllLSSil trlbalbadaa 10 sistema prociltivo Dio s6 na agriQI!Ium,
dos excluidos do nosso Pais. Certameote. qumdo falamos no Noo- mas também na perticipoçlo doS programas de coastlUÇio civil.
deste, o l:!rasileiro volta sua memória ao psssado deste País. Jusce- sem obms fam&icas e admveis, prioritirias. como seneammto b6.liDo Kubitschek ao assumir a Presidência da Repíiblica- SCDSibi- sico. escolas. postos de saóde. bospitais.
lizado diante das quesllles que diziam respeito 1 =a. il fome. il
Na verdade, Sr. Presidente. o Nordesle Dio quer mais esmomiséria e b desigualdades sociais de nosso Pais. cuja verteDle las. O Nordeste quer uma sociedade com opottunidades democramais aguda ~ certamente o Nordeste lxasileiro, que se aptCSentava tizadas. O Nordeste nio quer mais conviver c:om o desenvolvicomo gnmde cenário e exemplo desses problemas -. aiou a SU- meoto regional dif=ciado existente oo Bmil. cada dia mais
DENE. pensando no Nordeste. Eu, como mineira. contadnea de agravado pelo distanciamento edR: o Norte, Nordeste e o Centto-

Juscelino Kubitscbek, lembro a V. Ex• que tamb6m Tancredo Neves, Góvemador de Minas Gerais, ao assumir a cadeira da. SUDENE. afumou que ocupava aquele lugar pensando DO Bmsil e no
Nordeste, enio apenas em seu Estado. Minas Gerais. Faz V. Ex•

tte produtores

SuL

O Nordeste quere exige mais seriedade de p:op6$ito e ê:Ompetência na. execução de açiles planejadas oom a patticipaçio popular pua a so1uçio de problemas que desafiam a rudo c a todos.
deixando milbões de brasileiros. no tempo da modemidade. sem
lig>l3 e oomida.
O Sr. Humberto Lucena- Pennite V. Ex• um aparte?
O Sr. Jod de Hollanda -l'enniW-me um aparte, no1x1: Se-

um pronunciamento na taide de hoje consuu{do exatamcnte emcima desss milldade social gril.ante de nosso País. Sabemos que a
seca é o maior ffagelo do nosso povo e a fome o problema mais
agudo e CIUcial da nossa ~laçio. Sem me estender muito, porque sei que V. Ex• tem ainda a nos relatar, ao Senado e ao Btasil. nada'!
esse quadro de difiruldades por que passa o NOidestc t:nsileiro.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Coocedo a
Não apenas me solidarizo com essas dificuldades, mas quero rum- palavra ao nobre Senador Humberto Lucena e. cm. seguida, ao noprimenlá·lo pela forma objetiva. fr&nca. sincera e bonesta. com btc Senador Joel de llollanda, dois grandes llOldestinos que ooque amclama as nossas autoridades. o Govemo Federal. no seDli- nbecem profundameote o sofómento de nossa IOgilo.
do de dar prioridade h questões sociais que envolvem hoje o povo
O Sr. Humberto Lucena- Levo o meu apoio ao disctmo
nordestino.
~
_
de V. &•. que se detém em coosidc::rações muito opommas e lúciO SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Agndeço a das a respeito do NOideste e de sua economia.. colocando. com
V. Ex". nobte Senadora Júma Marise. gr.mde Lider. pelas pa!avms muita precisão. a llt"MSsidade de levannos em conta as teivindicaelogiosas prommciadas a respeito Ocsac pronunciamento que faço ções básicas que favorcc:eriiD aquela soô:ida região a f1111 de que
na tarde de hoje c as incorporo com muito otgulho. Cano miDcira ela possa ter melhores dias. Apreseotei nesta Casa- e foram apro-V. Ex" é participe do sofrimento, das agruras de uma "'giió de Mi- vados =-dois projetes de lei que poderio servir como insttu:mentos
nas que cnfrcm.ã as mesmas dificuldades da região do Noolcste.
de alavanca.gem pam uma melhor situação da ecooomia nmlestiMas. Sr. Presidente. Sn Senadcns. s,.. Senadores. o Nor- na. tanto do pOnto de vista urbano como mral Ambos se encondeste, uma ~ que representa 18% do BiaSil. o scmi-árido com tram na Câmaia dos Depulados. O jrimeiro deles é o que estabelece peefet€ncia para aplicaçio 00 Nadeste dos c!mnados ntulos
848..000~ com uma média pluviométrica de 400mmlano ~i
mamente distribuída c com água na maioria das suas regiões a de Cooversio da Divida Extema. Se CC~DSeguirmm qne essa. idéia
uma média de SOOm·dc profundidade. não pode conviver com me- venha a ser incluída ~na Iegislaçio. teremos ertio um DOVo camididas ~ cuáler emociooal
•
nho pata o desenvolvimento mgiooal,. na medida em que podereS necessária. Uigelllemente. uma :reforma agrária levando mos aportar capitais ex temos que compõem a nossa divida extema
cm coosidcra.ção as diferentes subáreas cxistenl.es na zona scmi- para custeio de projetos de grande i..mportância. oio s6 na área inárida. Face aos: recursos natUrais do semi-árido apresentar limitadustrial como na ãrea agroindnstrial e agropecuária. O segnndo
ções sob o ponto de vista 4o clima c do solo é fitJJd3!'M'otal a ado- projciO esaa.belece juros subsidiados pam os fmanciamentos de
çio de uma política de fmanciamento cspecíflCO. premiandO. prin- custeiO e investimentos agrícolas. ~ DO semi-6rido,. partincipalmc;:nte. a pequenas. e médias propriedades.
do do pressuposto de que ninguém pode admitir que as taxas de
E necessário um programa. de favorecimeoLo à agriadtura juros sejam as mesmas par.a o Noidestc e pua o :resto do País.
iirigada. mediante a execução de projetas públicos: de iaigação.
ACRdito. nobre Senadoc, que esses dois projeros. se vierem a ser
O Governo deve ter instrumentos capazes de quebrar o mo- aprovados na Câmara e sancionados pelo Presidente da República.
nop6lio não apenas da terra,. mas dos privilégios eXc:epcionais que poderão dar uma gr.mde contribuição para o nosso desenvolvipropíCia --aos grimd.es proprietáriOS da tena. Quando um pequeno mento regional.
O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias) - A Mesa informa ao
proprietário se dirige a um banco ofiCial em busca de um empiésr.imo para investimento ou para i::us&eio. pode-se afmnar que ele não orador que sw tempo já se esgotou.
enconlr3rá mais diDbeiro a sua disposição. Os rect.IISOS existentes
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Quero feli·
já terão px ceno sidõ "Consumidos pelos grandes proprieláriõs.
citar o Senador Humberto Lucena pela oportunidade da apresenta·
O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste devem se manter çio dessas duas proposições que criam novas fOiltes de
como agentes de crMito rural oficial com juros e taxas accessíveis
memo pua o desenvolvimento do N<rdestc. V. Ex• pode coo.tar
a fun de que não levem o agricultor a comprar uma vaquinha e de- com o meu apoio no SenadQ FederaL Ouço, neste momento. o Sepois ter que pagar a quatro ou cinco bancos, sob a ameaça de pernador Joel de Holanda. non:lestino. pemambucano. meu colega e
der a sua propriedade por inadimplêocia. caso não salde a ~!- díviex&cretário de Educaçio do Estado que, certamente. tiari uma
da.
_contribuição ímpcirtante ao meu prommciámeniO~
O Sr. Joel de HoUanda- Nobre Senador' Antônio Carlos

rmancia.
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Valadarcs, sem ~>teve, inclusive. pon alelldcr ãs pomJ=ções do cem fOJDC., c a mãe dizetdo-lhe: "Minha rlfha,. vcd vai para o
P=ideme da Casa. Direi apenas que V. Ex" estróia bem DOSta lar· c6u". E a crianciDha dizia: "Mamãe. DO céu tem comida?''
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES~Agmdeçoa
de no Senado Fcdc:ral. polqUe escolheu um lema importante para
debat<r e analisar. a problemálica do Nooleste. a dif'ICil siluaç3o V. Ex", !lO!e Senador Ronaldo CUnbo Lima, que. como Govemadaquela popu.laçio oordestina que vive e sofre a pobiu.a. e a misé- dor. viveuciou todos os dias a pmblemltica n<mleslilla. Temos eerria cxisteDlcs cm várias áreas do nosso País. em especial naquela teza absoluta de que a sua soJidariMade nio 6 apenas ao Orador'.
"'giio. Mas V. Ex", DO profuodo prommciamento que faz. funda· mos à regiio noo:lestina.
meDlado em dados estatísticos, baseado na ex.pe:ri&lcia que V. Ex•
Conlimto. Sr. Pxesidenle. para enceaar. O Nooleste Dio
adquiriu nos: inúmeros cargos públicos que excroeu. Ilio se limita quer mais ver os seus filbos cresc::em:n desnutridos e c:om def'IC:i&:lapenas o ...pe!ir o já CODhecido diagnóstico da regiio Ncxdeste. V. cias por falta de alimentos na primeim inlinci&.
A seca que assola hoje o povo sertanejo Dio deve se .,.,._
Ex"lllllliso tamb6m os politicas
do Governo Fedetal pata
a .IJ!Kii9•.dem,mciando o "'JUÍVoco dessas políticas. que se pm>dem formarem rios dedinbeiro desaguados setnp~eDO despmllcio e na
insensibilidade daqueles que fizaam do soliiroeDo de um povo o
Db~d:al:ilt no'superficial e :oio atingmn. em profundidade. a
queslio n<mleslilla. v. Ex" clwna • a!ençio """' o fato de que o instmmenlo politico para a manutmçJo de priviUgios.
NadeM riJO cslt1Jl'eejsando' de medidas eDICQ!OI1ciais, nio esti
A seca exUle ao Nordesu: e é uma vmlade, o gado jt pode~·ae-·~ o Nordesle estia necessitor de P?liticas cc. as populações migram pua as capit&is e se alojam em cuas de
profundos que modifiquem a sua es1!1JIIlr.l ccanômico-socia e que papelio e plástic:o. num desafio a todos n6s.
Daqui, cooclamo o Governo pata que nio deixe que a sua
promovam o seu deseuvolvimeuto. E por isso, nobn: Seoador AD·
tooio Carlos Valadares. que quero saudar V. Ex". dizer que seu proposta "Mãos à Obra. Brasil'' rtqDC tio-somente na literatJ.ml jn..
pro!IIID<iamento é impodalltc, ~mdo, pela opommidade que ~e de um sociólogo que, por obrigação de proftSSio, é quem
eâmOs vivendo, em que o Govemo Fcdcr.tl começa a rc:defmir e matS sabe das angústias de uma gente que não tem o que comer e
onde tmbalbar.
~a. ~egião Nonieste. O p:rommciamento de V. Ex•. oom c:erOs bcDs l:nsileiros espcnun mais ItSpeilo ao Noo:iestc c l
reza. servo de subsídio pom que os técnicos da Sc=Wia de Pia·
nejamenlo. os tEcnicos da SUDENE. ag011l toVilalizada. fonaleci· sua geme tmbolbadora, por uma açio eficaz do anta! Govemo. Sada pela açio do seu Superín"'"den"', GenenU N.- Rodrigues, beraos que a soluçio do problema nio esti em acabar com a soca,
possiiD. mudar o quadro social tão adverso exislente na tegião
fenômeno naJmal inevitáveL mas sim cm colocar a tem. a serviço
Nordesu:. Por isso, nolre Seoador Anlalio Carlos Valadarcs, que- do homem e Dio a serviço do capital. dissipando as xelações de
ro pombeniá-lo e dizor ~ U>sistD ~que V. Ex" estróia bem DOSta donrinação-dependêDcla e tomando os homens solidários. fiatc:cCasa. fazendo um clisattso sério, xeflelido, de oont<údo, e tmzoodo DOS e participativos.
c:a>tribuições importantes para que possamos. a partir de agora,
Era o que tinha a dizer. Sr. PJ:esicic:n!c.
através das medidas que está defendendo, como a :mforma agdria.
ATA DA IS" SESSÃO, REALIZADA
o financiamento pua o pequeno e médio agricultmcs, o incentivo
EM 15DE MARÇO DE 1995
i izrigaçio, o fortalecimento da iD.fm.-esttutura social. através da.
educaçio. da saúde e da babitação. e de projetes inovadores na~
(PublicadaaoDCN,Seçio ll.de 16 de março de 1995)
gião. C:omo o turismo. o pólo de granitos. e assim por dian.,, proNa página n° 3.146. 2° cohma. DO texto do Requerim:DIO n°
mover, de fato, o desenvolvimento SUstentado daquela região. Para~ V. Ex.• e conte com o nosso apoio nessa caminltada em 353; de 1995.
Onde se lê:
defesa da sofrida regiionotdestina..Muitoobrigado a V. Ex•.
..a anexação do PLS n"sll4, de 1992.131, de 1992e PLS
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ~ Agndeçolbe, emocionado, as palavras deste &par"', que dizem bem do co- 344, do-1991 para fms deiJlUnitaçáoconjunta.
Leia-se:.
nbecimeuto'profundo dos problemas da nossa regiilo. palavras que
• .a anexação do Projeto de Lei do Senado n• 19195 ao Pro~tudo dão uma magnitude especial ao 'discurso que profao
jeto de Lei da Câmara n• 114, de 1992. e aos Projetos de Lei do
nesta !aMe.
O Sr. RonaJdo Cunha Lima - Petmitc-me V. Ex• um Senado n"s 131, de 1992. e 344, de 1991, para os fins de namitaçio con;mta.
aparte. uobte Senador J\Dtonio Carlos Valad:ues?
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES ~ Lamenta·
velmenle...
O SR. PRESIDENTE (J.evy Dias) ~ A Mesa concede um
ATA DA :Z3" SESSÃO, REALIZADA
.m.inuto pan. o aparte.
EM22 DE MARÇO DE 1995
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ~V. Ex" ted
o tempo que concede a Presidência para falar.
(Publicada no DCN (Seçio D). de 23 de março de 1995)
O Sr. Rooaldo Cunba Uma~ A exemplo do que. há pou·
cos imtantes. disse o Seuadot- Bcmardo Cabral. teria preferido ouRETIFICAÇÃO
vir V. Ex·~ não iDtc::aompê-Io. pua aprender ainda mais como seu
Napágina3.546,l"cohma:
prommciamcnto. Mas pem:lile)..me inten'ol:Dpt-1o apc;aas pua~ devido i cxigüidadc do tempo, manifestar a V. Ex• a minha solida••
riedade pelo proDUD.cianicmo que faz. no qual tmz dados em. defeLeia-oe:
sa do Nordeste. a exemplo do que acabaza de fazer o Sena.ckr GeO SR. ANI'ÔNIO CARLOS V ALADARES (PFL ~SE)_
raldo Melo. a quem também não tive opmtuuidadc de aputear. e
também para lembr.u- a V. Ex•, já que V. Ex" c:omeçoo citando
ATADA23"SESSÃO,REALIZADA
Luiz Gomaga, a manifestação do poeta do talento de que é preciso
EM22DEMARÇODE1995
que se acabem. de uma vez per todas. essas vozes de angústia e
(Publicada no DCN (Seçio
de 23 de março de 1995)
sofrlmenlo que assistimos naquela temL. Ouvi. há pouco u:mpo,
eminente Senador Antonio Carlos V~s. um relalo do enfio
RETIFICAÇÃO
Su~nu: da SUDENE e boje Deputado Cássio Omha
Lima. de um professor de universidade que foi ao Nordeste para
Na página 3.550, I" coluna. "J'Ó! o discurso do SCnador
sentir io loco a situaçio. a pobreza. E ele viu com seus ~ Eduaido Suplicy. aaesc:enta-se por omissio o seguinte:
olhos. e ouviu com ~s próprios ouvidos uma cena dmmálica. que
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA·
me pcmaito repetir: a criancinba. mom:ndo nos braços ~ mãe.
DOR EDUARDO SUPUCY EM SEfJ DISCURSO:

="'•

·------------------------

g';"~~NIOCARLOSVALADARES(PFL~BA)

m.
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INTRODUÇÃO

A conjuntura que atravessamos é por demais preocujJànt;;; 'ria

medida em que, os problemas sociais se agravam a cada dia, aumentando os excluíd\)s·_ de
todas as matizes, Dlo percebemos a cuno. médio e longo prazo perspectivas e soluções
COliSistentes Sio hoje 32 milhões de pessoas que

segundo ilados do

~ em e~o de indigência,

mGE. os I 0"/o mais ricos amealbam.48% da renda nacional, ao _passo

que os ·10°l.lllllis pob= ficam com-apenas 0.8%. Silo 20 milhões de trabalhadores subremunerados somente na região metropolitana de Silo Paulo.

Na Verdade o futuro. como também
existindo

o presente. continua não

Para milhões de brasileiros, que vegetam arrastando-se em função de esmolas e

migalhas. !llosso p~s revela uma face Perver1fa em que reina uma das mais altas

coiiCCiltraÇÕes de renda do mundo. ou seja, a riqueza

d~

poucos convive com a miséria

de muitos.

_Se não bastasse isto. como resultado deSte quadro, a violência em
deste
graade território. assume proporções assustadoras. Aliados a
todos os quadram!!$
'
,
,

fome de~~, aos meninos e _meninas de rua que proliferam por todos os recantos , a
prostituiçio infiomil, o aumento de moradores de rua, o contingente de

desempr~os.

tem deixado a população IIWIIll completa insegurança.
Portanto se fàz urgente uma mudança nesta realidade. sob pena de
entrarmos num processo de caos social, c:om resultados desastrosos para o país.

É nesse contexto que se realiza a Caravana Nacional de
Movimento Poplllares1 são os sem-tetas. meninos e meninas de rua, mulheres, negros,
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índios, homossexuais, prostitutas, portadores de deficiência, pessoas que lutam por
saúde, contra a violência, pelos Direitos Humanos, por transporte, moradia, etc..., que
dtmmte anos buscam construir no dia-a-dia melhores condições de vida.
O doc:umento

ora apresentado é o acúmulo destas lutas

transfonnada em propostas políticas, dos diversos setores que compõem a Central de
Movimentos Populares. movimentos como: Movimento de Meninos e Meninas de Rua,
Movimentos Nacional de Direitos Humanos, Movimento Popular de Saúde, União dos
Movimentos de Moradia, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Fraternidade
Cristã de Deficientes, e Movimentos de Mulheres, Negros, Homossexuais, etc... mas é
principalmente o resultado da luta de um povo que tem buscado COilquistar a sua
dignidade e sua cidadania, que com sua organização ainda acredita em um país justo,
democtâiico e solidário.

COORDENAÇÃO NACIONAL

DA
CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES
I

IDSTÓRICO

Hoje, !995, nós militantes dos Movimentos Populares, procuramos entender
melhor os desafios colocados a esse sujeito histórico que se propõe a contribuir na
transformação da sociedade brasileira, rumo ao mundo mais justo e solidário.

Atentos aos desafios, buscamos em nossas origens o desenvolvimento e a
construção da identidade desse suj~Ó, busca dificil, pois a história oficial reserva ao
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povo papel secundário e passivo frente ás transfonnações atribuídas a "grandes homens.,
santos e heróis".

É nesse contexto que se coloca a tarefa da Central de Movimentos Populares:
que busca na riqueza c divetSidade desses atores a qualificação e furmulação de políticas
públicas, para, junto com outros setores da sociedade, contribuir na elaboração de um
j,rojcto político para o Pais.
A Central de Movimentos. Populares foi criada cm outubro de 1993, em Belo
Horizonte-MO, fruto de um processo. inic_iado desde 191!0, quando surge. a proposta da
Articulação Nacional dos Movim~QS Populan;s e· SÍI!dicais (AJ"AMPOS), a qual
cumplju o papel de ajudar a.fundar a CUT(Central Únie<! dos Trabalhadores) em 1983,
ficando após, pensando o papel do Movimento Popular.

É no

s•

Encontro Nacional da ANAMPOS, que militantes dos Movimentos

Populares define pela criação da Comissão Pró-Central, que realiza em 1990 a 1•
Plenária Nacional dos Movimentos Populares dándo inicio ao processo de construção da
Centrnl; em 1992 realiza cm São Bernando do Ca.t!!Po-SP a IP Plenária dos Movimentos
.Populares, a qual delibera -os eixos de
Reforma Urbana e Cidadania;

define

iutil, ·capazes de

articular os movimentos, sendo

também pela reálização do 1'1 Congresso dos

Movimentos Populares, em 1993.

o I" c.õngresso se realiZa c:Oin a participação de 1200 delegados representantes
de 22 Estados da Federação c uma gama de movimentos, garantind? a represctttatividadc
e diversidade dos mesmos, sendo: prostitutas, n~s, ~cres, criança c adolescente,
homossexuais, moradores de rua, sem-tcto, transporte, portadores de deficiência, índios,
moradia, saúde, saneamento, direitos humanos, etc... , provando que é possível a
articulação dos movimentos c unficação das lutas.

Assim, acreditamos que com a elaboração das propostas de Políticas Públícas,
hoje entregue a V'. Excia. é a garantia de que os movimentos populares no Brasil,
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cumpriram seu papel na democratização da sociedade; e estará atento aos desafios a nós
apresentados, seja pela conjuntura ou àqueles trazidos pelo processo histórico:

CIDADANIA

A construção

aa

cidadania é um processo constante de conquista e criaçlo de

novos direitos e da afirmaçio de uma nova ética. A cidadania exige uma democratizaçio

J:lldical, onde efetivamente se possa exercer a soberllnia popular e se crie condições para

a rc:ali?"ÇIQ lwmana das pessoas. Trata-se de inverter a relação historicamente
predominante do Estado com a sociedade e apontar na direçio inversa, para uma nova

relação, onde o pólo de decisio e criação esteja na sociedade civil organizada, que

tnmsformará e recriará um Estado a serviço dos interesses coletivos e da emancipação
das classés populares.

A questio da mulher,

ao negro,
do hoJI!OSSClQ.IIII. enfim das várias formas de
.
.

discriminação vigentes na sociedade. Os diferentes módos de desrespeito aos direitos
humanos e a ck>min•çio ideológico-<:ultural sobre as classes populares.

Neste sentido é preciso afirmar uma nova ética, revertendo as relações
autoritárias de poder na vida cotidiana, na vida privada de cada pessoas, libertando a
sociedade de padrões machistas, racistas e de outras formas de domin•çl!o cultural que

impedem um relacionamento verdadeiramente humano, transparente e fraterno.

REFORMA URBANA
Desde a 2' Guerra Mundial consolida-se um modelo de desenvolvimento que
coloca como central o crescimento- econômico, a acumulaÇio de capital, o lucro.
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DemonStrando uma voracidade semlimitei; este inodelo de deserivolvimento subordina a
seu objetivo perversa conceutraÇio da riqueza e disseminaçio da pobreza. PliCa atingir
este crescimento sem

limites. empresas e governos têm consumido as reservas naturais

do planeta, destruído o patrimônio ambiental e criado paises e cidádios de primeira,
seg~mda

e terceira categorias.

Este crescimento econômico, baseado fundamem&lmeme na expansão industrial e
do consumo, deu origem à expu1sOO da população do meoo rural. a um intenso processo
de urbanização, ao surgimento das grandes metrópoles mundi•i•, e a todos os graves
problemas decorrentes do empobrecimento e da degrad&çio ambiental.
· & cidades tomam-se centros de gestão e de acumulaçlo do capital organizados

em escala planetária, núcleos de comando de uma vuu rede que integra o urbano e o
rural. Essa dimensio territorial expressa uma crescente mtq;raçio emre as problemáticas
runüs, urbana e meio ambiente.

Hoje, milhões de pessoas se concentram em

=• urN:xn e vivem em criticas

situações de poluição das águas, do ar, do solo, pm-ado> dr qualquer perspectiva de
S!!ljs&zer suas mais elementares necessidades de a!imemwç&o. moradia. abastecimento de
.
água, esgotamento sanitário, serviços de coleta e d=mwçto Mal adequada do lixo

urbaoo, ~rtes púbücos:
Esta situação lew a uma deteriorizaçio das c:oodlçõcs dr saude comprometendo
a própria reprodução da vida e sobrecarregando espeaalmeme as mulheres no que diz
respeito às suas responsabilidades cotidianas e junto a comunídade
O empobrecimento e a degradação ambiental se tornam mais agudos em razio

da política neabõeral praticada pelos organismos

financeiros multilaterais e pelos .

governos que se desobrigam de inves;ir em infra-estrutura urbana e em políticas sociais,
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provocando uma agressão à cidadania sem precedentes na história modema c obrigando
as mulheres a assumirem uma crescente no papel que têm na produção do habitat c na
organização popular.

A produção

da cidade, de seus éqúipainentos c serviços se faz privatizando o

espaçO público, submetendo-ti aos interesses dos monopólios c do grande capital, sem a

nciccssária atenção aos interesses dos cidadãos c à melhoria de sua qualidade de vida

AD submeter à lógil:a do mercado a prestaçio de serviços tais como saúde,
educação e moradia, estas politicas prom"oVctti a· exclusão dós

~brccidos,

que nio

tem como pagar estes bens e' serviços; tanto no N'onc, quanto no Sul. O resultado é um
crescente número de sem-casa. meninos de rua, favelas; caniços e periferias
descquipadas, destruindo identidades; valores culturais, estruturas familiares e levando

muitas mulheres a assumirem .o sustento de suas fàmilias
.
Esta realidade não .·somente se. cxp~ nos fenômenos descritos; mas se

manifesta no mundo inteiro

em um

incremento da violência urbana, •ss•ssinado c

repressão de incontàveis crianças; mulhcrcs; sêm-tcto, assim como atinge também
lideranças de movimento; ~ que lutam por deÍJiocracia e melhores condições de
vida nas cidades.

Uma ação reguladora dos governos se faz necessària para garantir maior justiça
nas relações SÓCiais. Ao contrário do que propõe a visão neohõcral, a atuação do Estado
deve afirmar o desenvolvim~o das políticas públicàs e obedecer à lógica da inversão de
prioridades; visando atender as camadas que mais se pauperizam por decorrência dos
programas de l!iustes estruturais.

O que està em causa é a necessidade de criação de um novo modelo de
desenvolvimento sustentado que tenha como objctivo o bem-estar da humanidade em ·
equibbri9 com a natureza, assentado centralmente nos valores da democracia e da justiça
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social hoje e para as gerações futuras, sem qualquer disc:riminação de gênero,
econõmica, social, política e de crença.
A ativa participação da sociedade civil, especialmente dos movimentos sociais,
das entidades e associações populares, introduz novos atares como agentes decisivos

na

construção de um novo modelo de desenvolvimento e requer dos organismos
illtemacionais e dos governos que estes os aceitem como interlocutores e se abram à
participação demo.crática.

Um Reforma Urbana se tàz necessária baseada na expansio da participação dos
cidadãos no processo de decisão das políticas a nível local, nacional e internacional, onde
os valores políticos e cultulllis do dia-a-dia possam ser transformados.

PARTICIPAÇÃO POPULAR
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Desde a.promulgaçio da Constituiçio de 1988, a Lei Orçamentária

Aqual, assim como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, vem sendo cada

vez maiS percebidos pela· sociedade brasileira como imPortantes insuumentos de
definição política da forma como o governo aplica os recursos fiscais e uibutàrios que
recolhe da pt;Ópria sociedade. Com o fortalecimento da instituições democráticas e a
crescente organinçio da sociedade civil, que tem sua impoltância reconhecida
publicamente pelo atual governo, chegou-se ao momento em que esta deseja influenciar
ativamente em illtportantes aspectos do orçamento público, tais como a priorização dos
serviços que o Estado presta à população, a forma como esses serviços são oferecidos, a
definição dos programas governamentais mais eficazes para. saldar a divida social

brasileira, etc. Isto sem falar na fisc•liz•ção da aplicação do dinlÍeiro público para não
permitir que ele

~a

desperdiçado nos corredores da burocracia ou nos lobbies que

visam o supetfaturaJDemo de obras e serViços.
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· · . ·O· Estado brasileiro foi historicamente privatizado por segmentos
miiWritlííios· da> seciedade, que dele se aproveitaram para perpetuar e aprofimdar uma
orgatli:zaçãb .social; politica e econômica excludente, culminando no surgimeoto. de uma
massa popull!Cional de quarenta milhões de miseráveis. Que país é .esse que nio cuida de

seus íWws. proporcionando mínimas condições do sobrevi~ !lip?.
. . . . :.·...

...

.

.. .

.

· Nesse contexto,· a democratizaçio do processo orçament.írio em todos

os ~veis de ió~~o, pánicUíànDente cio a;,~-~edéral; sisi;i;i~'·~~
~de
-- ·····
.-.
..,

uma nova fo~ de relação entre Estad() e SOC:Í~~ na. 9ua1. ~ ~ ~ elites

dómi_naõiês possàni influenciar as decisões ~vernamenrais. F. preciso criar mec"'iS!!!()• e
' • ' •

.

•

• .

caDais inStitucionais
. . . ••• . . . .

··,·.

• .. : •

. !

•

•

• •

• . •

•

. . •

.

••..

através dos quais os amplos setores da sociedade civil possam
. - : · ,.. ,?

•

· : · ••

•. •

•• • •• ··.·.-

._

. • _._ . ._

·:,·.

·-··-

expressar_ suas demandas e discutir democraticamente_ as prioridades das IÇões e gastos
do setor público. Este é um importante passo a ser dado para a democ:rltizaçio das
relações políticas entre Estado e sociedade, visto que sem um orçamauo público
democrático não se pode falar em regime politico efetivamente democritico.
As propostas de gestão partiçipativa apresem•d" pela Centrai de

Movimentos Populares partem da constatação de que· a democracia tqn sentativa n1o
fQó.capaz de ensejar follllll9 verdadeú'amente demoCráticas de administraçlo do Estado.

A população é

chamada a cada

quatro

anos para comparecer às uiuas, ~ nlo vê os

compromissos assumidos pelos candidatos eleitos seran traÍisfomwios ·em ralidade, o
que leva a grandes frustrações sociais. Nesse contexto, novas :lbrmu de orpnizaçJo e
'

. --

...

participação pajm!ar são· êisperanças concretas da c:õd•d•nia sendo assumida e de
popUJações Iibénando-se . da posição alienada de

meroS insinuaentoS

manobráveis. A · Assembiéia Nacional constitUinte foi um

políticos

exeaq:IIO de como a

participação da sociedade nos processos de decisio politica ensejam, por um lado,
formas mais democráticas de. enfrentamento de diferetnes idéiu e opini6el, e por outro,

um debate mais rico em altenllltivas e soluções mais próximas dos IIIHios popullres.
As experiências de implantaçlo do Orçamento Participa1ivo, por sua

vez. tem demonstrado que a participação popular no processo orçamentário pamitiu

•
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mudanç11s .qualitativas no ·at~ às ~emandas da sociedade. Nas adininistraÇões
onde foi implantado os·resnlt•d05 sio aDimadores: os mollWlteS de iDvestimeatos em

serviços básioos. cresceu consideravelmente, foram criad05 dispositivos que pamitem o

accmiPanhamemo.toldrolê·SOciahi~cqm;-~ glsto com pessoal. as conwnidades pularam
a acompanhar a eicec:uÇio daS obras .nio .Permitindo que ··ro-m mal exec:utldas ou
realindas com material de qualidade inferior (artificio utiliDdo por algumas empresas
-

•

'

• • •

• • ' • < ... ~

•• - •

• • •

•

•

•

•

inescnipidosas para aumentar a 'margem de lucro) e a propria populaçio passou a
fiscaliiir' à ãirl-caê;laÇié) CÍÓs m.po$t05 Verificando-se SCDSIV'C! diminniçio da SODegaçio.
Por-·iÍStD:··~~-~.c~ de:~o..intent()~_Populares com~clera 'lUC a impl•m•çJo do
Orçaiúéáici ' Parrlci~o· ' imi Oivel federal levará a uma melhor e mais eficaz
adm'nü~· àj,li~~~: iÍos. ~s'·êlo 'setor púbbco. ~ que ~e atenda
miniâiamênte
-

'

. ..

as .c:iémencias'
e ~da sociedade
·-·-. .. . .

·.· .' ....... -·

-

ASSIM ~ROPOMOS:

.

-

-

- -

-

L Reconhecimemo da importincia i!& parooi>açió. da sociedade c:ivil
.no processo decisório. de pOlíticas públicas soc:íais c nas •c..,....avu e subsequemes

definições. orçamentárias .COIIIO' (àtor. de marirninçln das açõa ~ no

-

-

atendin!~.o·das dem•ndn. da populaçio.

..

2. Criaçio de espaços e
popular

menniS~~~M

.,...,,.,.g de participlçlo

nas ~~·~-Pci~públi~~·~·au defiDi~ ~

ao Orçamento.

3. Criaçio d05 conselhos delibemivos ptopostos pela Centrll de

Movimentos Populares (Transporte, Habitaçlo, Saneamento. Eduaçlo, Criauç& 1
Adolesc:;nte, Saúde), c:om participaçlo paritária da sociedade civil, para a defiDiçlo de
gestio Íle politic:as públicas socilis, com poder decisório sobre a aloc:açlo de recunoa
Olçamentíiioi (LOA) e priorizaçio de açOes nos planos de médio (PPA) e c:urto prazo
(LDO)..
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4. Realização de audiências públicas com a sociedade. civil organizada
Comisslo Mista de Orçamento, conforme. determina o

D&

inciso m do

Artigo 31 do

RegnliiiM'!!to Interno· da Comissão Mista de Orçamento e o inciso ll do. Artigo .58 .da
COIIIIituição Federal.

.... . .

...

S. Regulamentaçio da Constituição Federal no

_._._._. __ -. •.· ·.

que diz respeito às Leis

. de lnic:iativa
de lei em tramitação no
•. . '. ' Popular
. ·..e criação das Emendas. . Populares
. . ... a' projetas
..
. .... -. . . . - . . .

CCJII!IraiO, particularmente ~ projetos de Planos Pluriam"iS,
.

.

.~

{

.

. ·-

'

.

-

..

. ..

. . .. .

Leis

de Diretrizes
~'

.

.. . ..

. .. . . . . . .-.
165. .da.
Constituição
..
. --· . ··-··Federal,
. -·

.

...
.

9 do an.
... ' . . . 6.. Regulamentaçlo
.
.. - do § ....
COIIIeiDpludo a panic:ipaçio· popular no processo o!'ÇBmentário em todos os ~ de
. . . . . . . . ..
.
'gowmo (federal, estadual municipal).
'-

''~

.

e

Hibitaçã.o l'op~:dar_
I. Caractérizaçlo atual da problemática babitacioual do país.
· _ Hoje, apesar da conquista das liberdades democráticas e da institucionalização do

Emdo Deálociáti.:o, com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil apresenta
grava problemas, sobretudo de ordem social, que foram agravados nas últimas cféc•d•s,
como resultado jla política de desenvolvimento econômico (no seu mais amplo sentido)
que foi imposta ao país pelo regime militar. Durante este período os tra_halhadores, na
lUa

grmde maioria, foram submetidos a uma enorme espoüaçio, seja pela diminuição

COIIIIaJitd do

poder de compra dos salários, seja, como em parte conseqüência disso, por

meio du péssHnas condições de vida/moradia nas cidades.
Pouco mais de 75% da populaçio brasileira babita as cidades, porém mal alojada.
Sqpmo o IBGE, 25% dos domicilios da regilo Sudeste, a mais rica do país, não
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possuem esgotamento sanitário adequado e no Nordeste esse percentual atinge os 73%.
Este simples dado toma-se S!Uisfiltório par& revelar a extrema precariedade babitaciorial a .
que está submetida grande parte da população brasileira. Nlo bastasse issó, · c:oaWm '
observar o aumento da populaçlo de fàvelas, cortiços e ISa'st•doramente o povo de. ma;.·
principalmente nas grandes cidades.

Hoje são IS

lllilhÕes de~~ nlci

tein teto pai-a

se-~;-~--~.

governos autoritários e sem c:ompromisso, responsáveis pelo desvio ·do'

FGTS e da fàlência do Sistema Fmanceiro de Habi-.açio,

dlDbdrO 'clô '

di!dteiro esse~.~-~~-'

engordai'c:oritas ~Cárlu dÚmcionárlós, go~eriÍantes e parlamentareS; réswiilo para as
•

Assim entendemos que a

particip~

popular

'

~

..

. .•
. -*. .••.
. .

d~. ~ ~~ -~rij;:~~~· e'.

reconhecida pelo Estado, praticada pela sociedade civil, pois n!o haverá soluçio para 0
grave problema da moradia sem a efetiva participação dos diversos setores, poder

públic:o e· população organizada, ~à

'nas j,Oiitica:i auto-gesti~ na desc:entralizaçi

do poder, no gerenciamento dos ·recursos, na fiScalizaçio e na construçio de Conselhos
Populares em todas as esferas.

.. · · .. · .. · ··· ·

-Portanto propomos:

• Política l!rbaaa
Toda Politica Habitacional deve definir ü:Hcialmente uma politica de ocupaçãO d~
solo urbano, !rtili:rando instrumentos legais necessários, sendo:
a) desapropriaçio
b) definiçio de zonas de interesse social
c) licitação de c:ompra de terrenos
d) solo criado/edificaçio compulsória, etc... (Plano Diretor)
e)_ orientação, c:ontrole do uso e ocupação do solo urbano.

··· ·
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.De acordo com a Constituição da República, cabe à União o estabelecimento de
diretrizes e nonnas gerais de direito urbanístico para a política urbana, a ser executada
pelos municípios em função de seu plano diretor.

Urge, pois, que o Governo Federal empreenda esforços para agilizar a tramitação
no Congresso Nacional do Projeto de

Lei n• S. 788/90 (Estatuto da Cidade) que

est8be!ece as diretrizes gerais da política .urbana e que dispõe de novos instrumentos de
intervençio pública, regulamentando do artigo

182 da Constituiçio Federal.

Consideramos de fimdamental imponância a instituição de novas regras para a regulação
do uso da propriedade urbana de forma que atenda uma fimçio social e, desse modo,
obter o pleno desenvolvimento das diversas atividades urbanas e garantir o betn estar de
seus habitantes. Essa legisi•çlo deve fimdamentaimeme dispor de instrumentos jurídicosurbanísticos, administrativos, fiscais e financeiros para utilização pelos estados e
municípios, no sentido de:
a) or!entaÇão e controle do mercado e do processo de valorização imobiliários;
b) recuperaçio · para a coletividade da v~orlzaçio imobiliária decorrente dos
investimentos públicos e privados;
c) orientaçio e controle do uso e da oc:upãçio do solo urbano, segundo as
potencialidades da infra-estrutura instalada, do meio ambiente natural e
coQStruído, e do interesse público;
d) preservaçio, manuteDção e recuperação do patrimõnio histórico, artistico,
cultural e ambiental;
e)

regulariZação fundiária e urbanização das áreas de moradia ocupadas por
população de baixa renda, simplificando o rito processual de usucapiio urbano,
previsto no artigo 183 da Constituiçio Federal.

• Política Habitacional
I" Defendemos que a política nacional de habitação popular deve adotar medidas
visando ·a enfrentar de forma global-a problemàtica habitacional urbana e rural do pais.
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Ponanto ela não pode se restringir em tratar a questão habitacional somente do pomo
de vista do déficit de moradias, com a construção de novas residências, mas também
deve ser atual:

a) Na melhoria das colldições urbanísticas das áreas onde habita a população
pobre, fàvelas, cortiços, loteamentos precários e/ou "clandestinos", palafitas,
etc... através de investimentos em

infra-estrutura

principalmente saneamento

ambiental (água, esgoto, dreoagem) e na regularização fundiária dessas áreas.
b) Na promoção de inicil!tivas visando a regularização das ocupações de conjuntos
habitacionais, viabilizando formas de legalização da situàção das fium1ias que já
. ocupam o imóvel
c) No controle dos preços dos aluguéis residenciais que devido ao acentuado
desoivel entre a pouca oferta e a grande procura por moradia, sobretudo nas
grandes cidades, vem se elevando consideravelmente., chegando a ser um dos
iteíts que mais pressionam no aumento dos índices que medem a inflaÇão.
d) No estimulo à inicilltiva

privada para a produção

de lotes populares, inclusive

através de parceria com o poder público qu.!l subsidiará parte das obras de Íllfillestrutura, mas, manteria controle nos preços de venda.
- e) No monitoramento de preços de insumos, terras, material de construção,
buscando formas para sua redução, bem como o

~mpanhamento dos custos

de produção em diferentes regiões do pais .

-

-

f) No aperfeiçoamemo das tecnologias de construção e dos sistemas de
construção.
g) No incentivo à práticas de construção autp-gestionárias, se dando em todos os
programas de habitação popular como mutirões, fàvelas, cortiços, etc:... e
garantindo que a comunidade organi711da, gerencie a obra, que defina o projeto,
conjuntamente com a assessoria técnica, comandando todo o processo desde
seus aspectos construtivos, administrativos e econômicos, garantindo uma
redução nos custos das casas.
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h) No estabelecimento de novas opções como a produçio de imóveis de locação
social, como formas de atendimento por parte do Estado ao segmento que não
tem condições de assumir a prestação de um financiamento.
Z' A Política Habitacional do País deve se estruturar através de um Sistema Nacional de

Habitação, que deverá ser gerida pelo Conselho Nacional de Habitação. A execução
dessa politica deve se dar de forma descentralizada e democrática.
a) Os recursos financeiros para a execução da Politica Nacional de Habitação

popular devem estar comidos no Fundo

N~onal

de Habitação de Interesse

Social - FNH, e serão provenientes das seguintes fontes:
I - dos recursos liquidos do FGTS;

n - dos recursos captados em depósitos da caderneta de poupança;
m -.das reservas técnicas, fundos especiais e provisões de emidades

abertas e

fechadas de·previdência privada;

IV- empréstimos internos e externos dirigidos ao FNH;
V -letras hipotecárias emitidas pela CEF lastrâdas em operações do FNH;

VI - aplicações financeiras nele efi:tuadas pela.• emidades integrantes do SNH;
-vn -.dos recursos arrecadados pelo sistema segurlldor habitacional;
VID - dos ingressos líquidos arrecadados no programa de privatizações;
IX - retOrJIO das operações com recursos do FNH;
X - resuluido das aplicações financeiras do FNH;
XI - dos resultados liquidas de jogo e aposta das loterias federais e concursos de
prognósticos federais de qualquer natureza;
XD - os prêmios prescritos dos jogos e apostas das loterias e concursos de
prognósticos federais de qualquer natureza;

x;ni -do orçanlento da Unilo;
XIV - ~ontnõuições e doações ao FNH
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Os recursos relacionados no itens I a VDI deverão ingressar no FNH sob a forma
de empréstimos e, ponanto, serão ressarcidos. Os restantes não deverão

ter

obrigatoriedade de retomo.
b) Todas as apücações dos recursos do Fundo Nacional de Habitação devetn ser

destinadas as seguintes ações:

a) construção ck.

moradias,

sua

infra-estrutura,

saneamento

e

equipamentos urbanos a elas inerentes;
b) produção de lotes urbanizados, em ~ com infra-estrutura urbana;
c) urbanização de fàvelas;

d) melhoria das unidades habitacionais e sua regularização fundiária;
e) regularização fundiária;

f) melhoria etn cortiços e habitações coletivas de aluguel;
g) aquisição de ~ de construção;
h) auto-coDsUUção, assistência téftúca e juridica com fins habitacionais;

·i) proooção t: aquisiçãO de imóveis para locaçio social;
j) pesquisa visando o aperfeiçoarmiino de tecnologias para a melhoria da

quaüdade e a reduçio de custos das unidades habitacionais;
. k) aquisição de terretiOS para fimúüas de baixa-renda;

I) conjulltos habitacionais com equipamentos Í:omunitários.
Entend~s que a política habitacional deva abranger todas as fàixas de renda,

porém o Fundo Nacional de Habitação deverá atender pretendentes de até 12 salários
minimos, tendo como prioridade em especial aqueles que recebem até 5 salários
minimos; prioridade esta retratada na realidade que vivemos, são necessárias em tomo de
12 milhões de moradias para que se possa respo~tder às carências sociais.
Os recursos do Fundo Nacional de Habitação poderio subsidiar tàmílias com
renda mensal de até 5 salários minimos, através da redução do valor do encargo mensal.

Esse subsídio deve ter caráter temporário·e intransferivel.
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O Sistema Nacional de Habitação deverá ser composto também por um Fundo de
Equib'brio da Equivalência Salarial para assegurar aos beneficiados de financiamento
concedidos com recursos do FNH que seus encargos mensais totais não ultrapassem os
limites máximos de comprometimento de renda admitidos no contrato de financiamento.

Esse Fundo de Equib'brio da Equivalência Salarial será mantido com as contribuições dos
beneficiários de financiamento do FNH e, complementarmente, com recursos

orçamentários da Uni!o.
Todas as condições para a concessão de empréstimos e financiamentos com
recursos do FNH deveria ser definidas e regulamentadas pelo Conselho Nacional de
Habitação.

3• Consélho Nacional de Habitação:
O Conselho de Habitação Popular é um órgão deliberativo e de controle social
das políticas e programas que dizem respeito aos problemas de moradia É ligado aos
órgãos públicos municipais, estaduais e da UniiQ, sendo um canal oficial e institucional

de negociação.
Caberá aos Conselhos de Habitação discutir os problemas e decidir a melhor
forma de enfrentá-los, com formulaçio de uma política habitacional de interesse social,
gerenciando e administração do fundo, ou seja, recursos financeiros que poderio vir de

várias fontes como F.G.T.S.,

dotação orçamentária, intpostos, doações,· etc... ,

acompanhamento de obras em andamento dos serviços; definição das prioridades e
programas, definição dos critérios de atendimento, definição das formas de
financiamento · e a política de subsídio, participação na elaboração do orçamento
definindo recursos e políticas habitacionais por programas, região, avaliação e aprovação
dos programas e projetes habitacionais.

O Conselho Nacioilai de Habitação. será composto pelo represemante do poder
público, sociedade civil, tendo caráter deliberativo e o Conselho Nacional de Habitação
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panicipação paritária,

MaiÇode 1995

sendo composto pelos poderes públicos,

representautes da sociedade civil. A execução dessa política deve se dar ele forma
descentralizada, democrática e traDSparente, através da criação de conselhos de

habitação local.

SAÚDE
A modernidade que almejamos á a construçãQ de uma sociedade que, ao mesmo
tempo busca, a eficiência e a eficácia, a incorporação dos avanços tecnológicos. mas que

gar.uÜa os direitos sociais e individuais"e~~ dignidade ele cada cidadão numa sociedade
independente, livre., democrática, justa e solidária, capaz de erradicar a pobreza e

marginalização, de reduzir as desigualdades sociais e regionais, ele promover o bem de
todos, sem preconceitos e discriminações, onde prevaleçam os direitos humanos, a
vontade da maioria do nosso povo. manifestados através dos movimento sociais
organizados e em defesa da paz.
Nesse sentido propomos :

I . A reafirmação das diretrizes constitucionais de 1988 e de suas disposições
- legais referentes a Seguridade Social, aos Direitos Sociais e a Saúde assim
como das recomendaçÕes da IX Conferência Nacional de Saúde e suas
conferências específicas, . garantindo-se um processo democrático na
efetivação do SUS, contrapondo-se aos projetas que pretendem muda-las

na Reforma Constitucional;

II. A definição clara das fontes de recursos financeiros pl!I'll o Setor saúde a
nível Nacional, repassados automaticamente ao Fundo Nacional ele Saúde, ·
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que por sua vez deve ser repassado automaticamente fundo a fundo para
Estados e Municípios, na ordem de RS 100,00 por pessoa/ano (o mínimo
necessário para o ano de 1995 seguudo o Conselho Nacional de Saúde}.

m. Regularizaçio

e regulamentaçio do Artigo JS da Lei 8080/90 como

alternativa política de financiamento às UCNs e AJH's que estimulam a

desqualificaçio do atendimento i populaçlo;

IV. Fscalizaçio do repasse de verbas aos Estados e Municípios em que os
Conselhos de Saúde

forem formados t:/ou cujo funcionamento ocorra de

forma irregular de acordo com as deliberações das Conferências
Nacionais e do Conselho Nacional de Saúde, principalmente no tocante as
decisões governamentais que Dio respeitem o caráter deliberativos t:/ou

que impeçam o acesso as informações, inclusive sobre o Orçamento~
V. Nio à privatizaçio e reafirmaçio da ..saúde como de responsabilidade
pública,

admiuisttada

sobre os

critériOs

do interesse público e sobre

controle direto de seus usuários;

VI. Ciiar condições e garantir a consolidaçlo na rede de serviços públicos de
saúde do P AISM(Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher} e
da Criança e do Adolescente, contemplando todos os aspectos
epidemiológicos e também as especificidades da população feminina;

VU.

Humanização e integralidade dos serviços de saúde, garantindo a

reciclagem e a capacítaçio profissional no atendimento do usuário;

vm.

Garantia de acesso universal a todos os serviços, especialidade e

ações necessárias

à promoçio, prevenção e tratamento de saúde,

incluindo as obrigações governamentais pela vigilância epidemiológica e
sanitária;
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IX Extinção dos manicômios e construçio dos serviços substitutos ao
modelo manicomial. garantindo a hnmanizaçfo do tmamento psiquiátrico
e abolindo os métodos coercitivos de tratamento;
X Incorporação das Pníticas populares e culturais em saúde pública, aos

serviços de saúde, às tecnologias populares e às

~

de promoçio de

saúde (FISioterapia, alimemaçlo, homeopatia. etc ... )

XI. Incluir o MOPS - Movimenlo Popular de Saúde a mve! nacional. com o
cargo de titular, representando o setor de usu.ario da saUde no Comelho

N"acioDai de Saúde;

xn.

Nlo aceitaçlo do projeto de patemeamemo de seres vivos em

garantia do acesso das populações nativas a ~e amazõnica;

xm.

Ampliação do papel do EstadO na

buscando a redisttibuiçio dá renda e

~

.~

com o social,

do cresc:imeuto

econômico para ·atender as necessidades fimdameDws dos cid•diM em
termos de qualidade de vida com mais Í!rli 'i mo pubbc:ol nas áreas de
educaçio e saúde,. combate
a corrupçlo oos
-

sen'lÇOI

P' ""ros e privados,

com sua fiscalizaçto pela sociedàde civil. e a prama dos dlrátos sociais ,
de segurança pública e indMdual.
XIV.

Descentra1izaçi e fonalecimemo do ~ local, garantido

condições financeiras como condiçio para ampliar as possibilidades do
conttole social e o desenvolvimento de políticas públicas mais adequadas
às necessidades sociais~
XV.

Aç6es e mecanismos que garantam o livre acesso a infonnaçio

como condiçio para o exercício dá cid•d•ni• e a integraçio social;
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XVI.

~

mecanismos de Controle Social sobre a ação legislativa,

com vistas a assegurar o atendimento às demandas populares, distribuição
eficaz dos recursos públicos, reordenamento legal e fiscalização da gestão
pública;

XVD.

Fortalecimento do Ministério Público e de instâncias capazes de

assegurar o respeito do corpo legal e o atendimento às demãndas

populares naquilo que é de relevância pública, principalmente aos agravos
a saúde por causas externas.

xvm.

Implementação de politicas que tenham efetivamente o caráter

público e assegurem o· exercício dos direitos sociais, garantindo acesso à
saúde. educação, habitação, trabalho e renda, terra, alimentação,
saneamento, lazer e meio ambiente sadio;

XIX.

Regulação da atividade privada de modo a impedir que sejam

violados os direitos sociais;

- XX.

· Compromisso com a preservação do ambiente de fonna a

assegurar o direito à vida das gerações futuras;

XXI.

. Implementação efetiva da Reforma Agrária em regime de

urgência, como fàtor de distribuição de renda voltada ao aumento da
produção de alimentos, garantia de moradia digna para todos sem
prejuízo ao meio ambiente.

XXII.

Faz mister considerar a impoitância e a necessidade de se priorizar

as ações de prevenção à denominada medicina preventiva, no tocante à
Saúde Pública em nosso País;
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Faz-se necessário uma fiscalização rigorosa e a proibição de

desenvolvimento de atividades, caso se comprove irregularidades, de
laboratórios de produtos farmacêuticos.

XXIV.

Que haja uma modificação no currículo de formação dos Médicos

no Brasil , buscando prepará-los para desenvolverem uma relação mais
lmmana, não mercadológica com os seus pacientes;

XXV.

Que se garanta a distnõuição gratuita de medicamentos através

dos orgias públicos, para famílias carentes, idosos, portadores de
deficiências e de doenças letais.

LUTAR CONTRA A AIDS
Antes de mais nada é preciso destacar a amplitude que vem assumindo a AIDS,

tomando-se claramente uma pandemia de certa forma incontrolável.

Indicando então, todas as evidências, que_ a curto e médio prazo, inexistem

~spectivas de cura ou mesmo de se ter uma vacina preventiva eficaz. E agora não são
apenas as pessoas de classe alta, artistas, figutas públicas, atingidas pelo

~.

e sim,

principalniente os indivíduos das classes populares.
P~o-se

uma mudança radical no seu perfil epidemiológico, configurado

não somente por esta nova nova caracleristica,

ma:s também,

de que, no momento, em

termos comp,arativos, são as mulberes e os heterossexuais os indivíduos mais
acometidos. Em outras palavras a família tradicional começa a ser absorvida neste
redemoinho fünebre.

O que fazer entlo'? Inicialmente é preciso mobilizar a sociedade civil, não só para
corroborar com os órglos estatais e/ou privados nesta batalha contra a SIDA, mas
basicamerite para envolver neste processo pessoas dos grupos especificas, que sabem e

-
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filiam uma linguagem próxima dos seus pares. Isto é fundamental e neste âmbito ainda há
muita éoisa a aprender.

Além disto é necessário massificar, preferencialmente, num trabalho COI"!» <à ·• !

corpo, a discussão e conscientiZãÇão acerca deste grande mal de fim de milênio.
Se fàz mister também se trabalhar a dimensio ou carga moral que traz a.~~., •...
entendendo que não basta combater a doença em si, mas acoplado o vírus ao .
'

'•

I

J

I

'•

preconceito. Ou seja, é preciso lutar contra todos os preconceitos e valores arcai~s.

Patriarc:;tl ~' .
autoritária da família, no machismo, a discriminação em relação a certos grupos sociais. .
. .
._.-. . .... ' .
como hoJ!Iossexuais, profissionais do sexo, drogaditos, etc...
• ' .' • • c •
intrincado em sua malha, que estio relacionados, por exemplo, a estrutura

'

'

,.

r

•

.

-

~

Portanto muito se tem que construir e rever para tomar este embate eficiente.
Neste sentido consideramos como urgentes as seguintes propostas:

, :.-.,,

• A luta contra a AIDS deve se dar a partir de àções que envolvam tanto. o Mi11istério , .
,da Saúde como o da Educação e da Ação Social;.

..

• Esta é urgente, principalmente no seu sentido preventivo, carecendo de sua
mãssifi~. não apenas atravéS da núdia;

• Urge que não se tenha, a partir de quaisquer justificativas, ·estados prioritários; e· Silrl, ···
que todos sejam contemplados com projetos e verbas para a batalha contra a AIDS; ·' ·''
.
.
• A criação de Casas de Apoio para pessoas com AIDS, que devem ser criadas

em···

todas as capitais brasileiras;

".·t ..

• Estimula- cada vez mais e colaborar na estruturaçio de ONGs/AIDS e na organizàçã(; ..
de grupos sociais especificas, como homossexuais, profissionais do sexo, mulheres,
etc... ;

.. ,

• Que as ONGs/AIDS e a sociedade civil organizada de maneira geral possam ter
controle do processo de discusslo e iinplementaçlo das vacinas preventivas a AJI?S
que deVem ser produzidas no Brasil ..

~
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EDUCAÇÃO

;

..-

I_Dtrocluçlo

,,

:.
O debate em tomo da educação no Brasil faz pane do cenário de luta

v

tlílde
a
- .

década de 70. Nas comunidades, nos clubes de mies e nas associações de

lllql'ldores, pequenos grupos se mobilizaram diante das condições adversas do ensino

púlllicq e luwam pela co=çio de novas escolas, pela ampliaç.lo de vagas, pela
~ de prédios danificados, por recursos lnmwlos. I!Weria.is didáticos, pela

.-.;, democrática, eàtre outras lutas. Apesar de serem mwus e pe:manentes as lutas
pill(éc!ucaç~o mantiveram-se fragmentadas e localizadas
; :

.~,

.1.

•

" ·.- ~~ . .
Apesar de tantos anos de luta, o Bru<l &U'>d.l mostra um quadro
dmnim•dor
com- relaçio
:'••o- •- ~ ,---~do

a educiaçio
segundo um reatono da l"-lCEF, publicado no
-,
,.__
~o"::___

Brasil, a educação brasileira no ano de 94

~---

est~

de qualidade que abiange 129 países. Este relatório
. . . taxa de analfàhetismo do

~

-

cm ulumo lugar num ranking

consuu que o Brasil tem a

mundo.

· Apesar de algumas diferenças apresent&d&s mm os mdices publicados
im pesquisas, ninguém nega que o quadro é critico- l.Jma pesqwsa auda no Jornal do

lkasil no dia 09/01/95 noticia que "nos últimos dez mcn.. o SZS!ema educacional

llruiléiro_

formóu um . perfil que .. se caracteriza por

wsenaa de

politicas. claras e

consequentes de educaçio infantil; fundamental, znédia e supenor. mação de escolas

técnica e extemporâneas e gratuidade indiscriminada do ensmo emre outros".
Segundo analistas do sistema brasileiro, os percentuais de recursos

cletiudos para a educaçio além de nlo crescerem sio mal utilizados. O Jornal do Brasil
de 01/01/95, constata que o orçamento do MEC em 93 foi de USS 9,8 bilhões e em 94
~para

uss 7,4 bilhões.
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Apenas por estes dados pademos perceber que a luta ~ educação se
toma cada vez mais necessária, mas não de fonna fragmentada e isolada. É urgente um
esforço de todos os setores da sociedade na busca de ooluções. Como representantes dos
mpvimentos populares. a CMP propõe, através deste documento, algumas propostas
para serem discutidas e assumidas em conjunto. Estas propostas são fruto da experiência
dos movimentOS que lutam há tantOS BDOS por uma educação púbÜca e de quaüdade.
As propostas serão apresentadas neste texto de acordo com os seguintes princípios:

• A defesa da escola púbüca gratuita, de quaüdade, democrática e popular.
• A formulação de uma política nacional de alfabetização de adultos.
• A gestão democrática da escola púbüca.
• A operacionalização da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação

ESCOLA PÚBLICA, GRAruiTA, DE QUALIDADE,
DEMOCRÁTICA E POPULAR
A história da educação púbüca no Brasil, é, na verdade, uma história

-

dé exclusão e de elitismo:. as classes populares, ao longo desses cinco séculos de nossa
hist~ria,

sempre tiveram enonnes dificuldades de frequentar a escola púbüca. A

escolarização regular e de quaüdade sempre foi um privilégi~ das camadas abastadas da
população.
No século XX, aprofundou-se e firmou-se o chamado "duaüsmo
educacional"". A existência de uma escola para os ricos e outra para os pobres. Com a
implantação do regime militar, a partir de 1964, houve uma ainpüação das ofertas de
vagas permitindo o maior acesso das crianças e adolescentes das classes populares às
escol~

púbücas. Entretanto,

~

aparente "democratização", na verdade, se revelou

falsa é perversa nos seus mecanismos de seletividade e exclusão: aumentou a quantidade

de crianças que entram na escola, mas aumentaram muito mais os índices de reprovaçio

e evasão-escolar.
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De acordo com os dados do ffiGEIPNAIUNJCEF - Perfil das Crianças
e Mães do Brasil - coletados em· 1989, ·90"./o das crianças de 7 a 14 anos tiveram acesso à
escola: portanto, de 27,5 milhões de crianças nessa faixa etária, quase 4 milhões estão
fora da escola. Sem falar nos 18 milhões de analfabetos maiores de 15 anos e nos 25
milhões de pessoas maiores de I O anos que são semi-alfabetizadas.

Temos assim, um quadro em que, embora tenha havido aumento das
oponunidades de ingreSso na escola, o sistema educacional funciona de fonna precária e
quase caótica. A escola não consegue reter uma grande parte dos alunos que a ela

tiveram acesso. Dos que frequentam a escola, grande parte está Centrada nas séries

.
iniciais, devido à repetência, criando uma situação em que a idade da criança não
corresponde à série que está cursando. Essa distOtÇão série-idade é extremamente grave:
68,6% dos alunos da 1• série do ensino fundamental encontra-se em idade fora da faixa
etária apropriada. Na

s• série, essa porcentagem é ainda maior: 80,4% dos alunos está

fora da idade adequada.

As taxas de repetência continuanltlltas,

mostrando que, de cada I. 000

pianças que ingressam na 1• série do I" grau, apenas .24 crianças (2,4%) conseguem

chegar à 8" série sem neohiuna repetência (pesquisa feita nos estados de Minas Gerais e
Siõ Paulo). Os que concluem o ensino fundamental gastam, em média, quase 12 anos na
escola, em vez de gastarem os oito anos previstos em lei.

Dados do UNICEF e do ffiGE (1990) mostram que a taxa de evasão
escolar, que era de 10% em 1979, subiu para 12,4% cinco anos depois.

Os investimentos brasileiros em, educação têm .correspondido apenas a

-

.

3,9"/o do Produto Interno Bruto (Pffi) embora o Ín-esidente Fernando Henrique Cardoso,
em recente entrevista à revista "Nova Escola" (dezembro/94) afinna que "o que o Brasil
gasta em educação está muito próximo do que aplicam países avançados", outros dados

indicam _que na verdade, esse indice é muito inferior ao de outros paíseS que já
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garantiram a universalização do acesso ao ensino fundamental e médio. Além disso, ~ .
inegável o desperdício de recursos públicos em função do mal gerenciamento

dos
...

mesmos. o processo burocrático das estruturas administrativas, a ausência de priori!ilda·
e de predomínio de critérios político-eleitoreiros na definição dos imlestimemO.:
Constata-se, também, que o modelo de desenvolvimento e a visão do Estado

adotldos .

nos últimos anos apontam para uma redução nos investimentos nas áreas sociais.
Quanto à aprendizagem dos alunos, as queixas de pais e profeslorel

slo constantes, no que se refere ao precário domínio da leitura, da escrita e das DOÇ6el
matemáticas . ~entais, principalmente nas séries iniciais. As crianças, em pra!,·
parecem não gostar de estudar e os curriculos e programas ainda parecem ignoià, DO'
seu dese11Volvimento, a realidade social. afetiva e cognitiva dos !!lunos.

Quanto aos principais agentes do ensino, que são os professores, a .
situação é. também bastante desafiante. Os baixos salários, as deficiências na formaçlo. a

.

desvalorização profissional. a ausência de políticas e pianos de carreira bem esttuturldos
.
somam-se à grande· insatisfação dos professores com a escola, com os alUDOS e coiD. _. .,

condições de trabalho. Sente-se, além disso, a IIIISência clara de um projeto politico-: ·
pedagógico que motive a· ação dos professores para um real engajamento

Da

educãtiva.

1ireÍil '
.

<. ;~

'

..

.,,

-Todos esses aspectos, aliados à ausência de participação e deci"'i . :

efetivas da coníunidade escolar e da sociedade na gestão democrática das

escollll .e ·

conselhos de educação, revelam um quadro de perspectivas preocupantes na
educação.

ire& dit ··

...

Existe um claro consenso hoje, no Brasil, a respeito da importiDcia
fundamental da educação como política pública prioritária na consolidlçlo da
democracia e no fortalecimento e ampliação da cidadania. bases. indispensáveis para Ulli
real p~o de desenvolvimento e crescimento do País.

:
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Ponanto, é urgente e inadiável o empenho dos poderes públicos e da
sociedade na mobilização pelo cumprimento das metas previs:as

na Constituição Federal

de 1988 de eliminaçi!o do anallàbetismo, universalizaçio do ensino fundamental e a

expando do ensino médio, regular e profissional, assegurando que o sistema educacional
brasileü:o supere os índices alarmantes de repetência e evasão em todos os níveis,
especialmente no ensino fundamental.

c: ..·,·.~...: .-.

Em relação à concepção filosófica da educação, é imponante recuperar

e ~ avançar no nível do projeto pedagógico, os principias de uma pedagogia critica e

.

do COJ!iiPromisso
. .. .
. com uma educação voltada para os interesses da maioria da nação. Essa
co~ d~ superar o caráter

tecnícista da política educacional do regime militar,

resgatar a dimensão político-h"bertadora que tanto animou o debate educacional nos anos
80 e superar a crise "pós-moderna" de descrença e desânimo, apostando na possibilidade
de ,ço~ um projeto pedagógico, de qualidade, em que o domínio do conhecimento
científiço, possa possibilitar a autonomia intelectual dos cidadãos, sua postura critica e
.
.
atil@.na. .vida social, .visando a humaníz•çilo do _homem e da sociedade, a primazia da
jUS!í~.e da solidariedade e o exercicio pleno da cid•d•nia.

........ ..

• Para

viabilizar

esse projeto de uma educação de qualídade, é

funáamental:

. , a) Possibilitar aos alunos, a partir de sua realidade sócio-cultural e económica, um
epsinó que lhes garanta a apropriação dos conhecimentos, sua reconstruÇão e

transformação. Para isto, toma-se necessário um cunículo escolar, que
contemple alguns estudos como: cultura popular, história da população negra,
educaçilo sexual, e outros termos, que levem aos alunos, o despertar da
consciência critica e transformadora dos valores discriminatórios impostos aos
negros, mulheres, homossexuais/lésbicas, etc.
··-b). O retomo do ensino de filosofia e sociologia, no Z' grau.
c) ~!ver estratégias de ~Óque favoreçam a participação ativa do aluno
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na construção do seu desenvolvimento através da cooperação, do diálogo, do
debate da

ctúica,

numa interação mais ampla com o professor e com os

conteúdos.
d) Redefinir os critérios de avaliação, a fim de que esta deixe de se consuuir num
mecanismo de seletividade e expulsão e se tome o diagnóstico que possibilite o
professor refletir sobre o processo de ensino-aprendizagow.
· e) Respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, garantindo periodos de reforço
aos alunos que apresemem maior dificuldade, seja no próprio horário escolar ou

em outros horários destinados a este fim.
f) Eliminar a reprovação entre as séries iniciais (I• e 2• séries ou 1•, 2• e 3• séries,

de modo que o aluno possa dispor de mais tempo para consuuir os
conhecimentos básicos.
g) Enriquecer os espaços de ensino-aprendizagem na escola e na .comunidade
proporcionando a todas as crianças o acesso e uso do material pedagógico e
dos recursos didáticos e audio-visuais que possam estimular a aprendizag-=m e

tomar o conhecimento mais significativo.

· Transporte
Introdução
No Brasil, os problemas de transporte urbano são tratados como questão
específica e as soluções resultam, quase sempre, em medidas paliativas, pois buscam
atingir apenas os efeitos negativos do transporte, enquanto operação.

A Constituição Federal de 1988, definiu o transporte colerivo como serviço de
carárer público e essencial. A par dessa definição deve ser entendido que é dever do
Estado

aSsegurar a todo cidadão acesso ao serviço para o atendimento de suas
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necessidades de deslocamento. No entanto, o Governo Federal se eximiu totalmente da
questão, atribuindo aos Governos Municipais e Estaduais a competência pela
organização e prestação de serviço, desconsiderando que o poder público municipal e

estadual não tem atribuição para interl"erir em questões que afetam diretamente a
estrutura de custos do setor de transportes, como por exemplo, a política salarial da
população usuária, a política de preços de insumos, em espec:ial o óleo diesel fixado pelo
Governo Federal, as condições de trafegabilidade das esrradas federais, ou mesmo de
isenção patrocinada pelo Congresso Federal. Estes, entre ouuos itens, são componentes
fundamentais da questão tarifária e extrapolam a alçada murucJpal e estadual, mas são
temas de seus cotidiano.

Assim considerando não somente a enorme proporçio da população urbana
brasileira a

ser atendida igualmente (concentra·""·

hoJ•.

em

nossas cidades

aproximadamente, 76% da população do País) !l.ua <Obre tudo, o perfil sócioeconômico da grande maioria, a CENTRAL DE MO\ 'L\!Do'TOS POPULARES assume
como

p~ssa

básica a prioridade ao transpone coJm,-o "" propondo a realizar uma

•tu•ção direta sobre a questão do transpone colm'"O

"~o.

principalmente, os

aspectos de qualidade, custos, segurança, energetico e L'tlb•nul

-

A qualidade dos serviços d!!ve ser encarada dentro dOI conceitos mais atuais.
Qualidade é emendido como resúltado de todo proc.:uo ck produçJo. Os padrões de
qualidade devem ser estabelecidos junto com a populaçlo. de forma que esta participe na
elaboração de sua definição, no seu monitoramento c:oudw>o

e. se aproprie da relação

Qualidade versos Custos.

Os

custos

dos

sistemas

de

transpones,

mfn-<StrutUraS,

implantação,

financiamento de frota e operação, não podem mais ser assumidos unicamente pelo
poder público local e empresários. As fontes de receita e o financiamento devem ser
reexamipadas, para se encontrar uma divisão de encargos mais juS!os; pois, é imper..tiva
a continuidade da campanha de redução de custos, dentro de uma política nacional onde ·
o Governo Federal partici~ ativamente.
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ESte documento não poderia se furtar de tratar da questão energética diretamente
relacionada com o meio-ambiente. Hoje, predomina a utilização do óleo diesel através de
iJDl

sistema eminentemente rodoviário. É preciso que o Governo Federal, articulado com

a sociedade civil, fomente com incentivos fiscais e para estudos e pesquisas a integração

multimodal, proporcionando o crescimento da utilização de noSsa rede ferroviária e
hidroviária e, principalmente, da nriljzaçíJD do gás no transporte coletivo.
Fmalmente, o Governo Federal deve atuar na geração e difusio de
conhecimentos, além da regulamentação e normarização do transpone coletivo no Brasil.
Eis algumas propostaS que apresentamos com o intuito de que o Governo Federal
dedique atenção ao problema· do transpone coletivo urbano de nosso Brasil, afim de
garantir o que diz na Constituição de 1988: "ser o transporte co/etivo um serviço

público essenciar.

•

Propo~tas

• Constituição de Çonselhos de Transportes em todos os níveis: Nacional, Estadual e
Municipal, com participação da Sociedade Civil organizada, em especial o Movimento
!>opular.
• Constituição de Fundos Públicos em todos os níveis: Nacional, Estadual e Municipal,
para linaD.ciatnento do transpone coletivo urbano, geridos. com a participaçl!o destes
ComefuosdeT~n~

• Um maior investimento na integração multimodal, principalmente

entre

ferrovias,

hidrovias, metrôs e ômõus urbanos.
• O pleno atendimento das propostaS feitas pela Comissí!D Especial. instituida pelo
Exm• Sr. Presideme da República Itamar Franco (em anexo).
• Priorização dos investimentos do transpone, para transpone de massas e ·cargas,
como trens e metrôs urbanos; sendo investido na mefuoria das ferrovias e manutenção
dos trens interestaduais e intermunicipais, garantindo um transpone de massa
socialn)eme mais justo e barato.
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• Garantir como transporte de cargas, trens e navegação costeii:a como prioridade.
• Fazer cumprir a lei d<l acesso público dos portadores de deficiências, inclusive a
adaptação do tr~n,po• ·~ rúb!ico, d:mdo a todos o direito de ir e vir, conforme a

Constituição

Bra~;:~i'·'

de t Q:-lR.

• Fim do monopólio d0 trnmcr:><te

p~b

iniciativa privada.

POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
INTRODUÇÃO.

Saneamento

Ambi~nt•J

é o conjunto de ações sócio-econômicas que têm por

objetivo alcançar niveis crescentes de salubridade ambiental, por meio do abastecimento
de água p-otáve~ coleta e disposição sanitária de resíduos Jjquidos, sólidos e gasosos ,
promoção de disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana, controle

de vetares e reservatórios 'k doenças

t~íveis e

demais serviços e obras

~ecializados, com a finalidilde de proteger e melhorar as condições de vida, tanto nos
cezttros urbanos , quanto nas comunidades rurais mais carentes.

Salubridade Ambiental é o estado de higídez em que vive a população urbana e
rural, tanto no. que se refere a sua capacidade de iniciar, prevenir ou impedir a ocorrência
de endemias, epidemias veiculadas pelo meio ambiente , como no tocante ao seu
potencial de promover o 1:p•"'~'<;!''""entó de condiçi3cs rnesológícas favoráveis ao pleno
gozo de saúde e bem esta!._

Propomos:
a- Criação do Plano Nacional de Saneamento
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O Plano Nacional de Saneamento será empreendimento coletivo de
âmbito nacional visando a mobilizar, articular, integmr e coordenar recursos
naturais, bwnanos, institucionais, tecnológicos, económicos e financeiros,

visando alcançar níveis crescentes e sustentáveis de salubridade ambiental

para toda a popu.laçlo brasileira.
O Plano Nacional de Saneamento será qüinqüenal e aprovado por lei. e
deverá ser elaborado de forma articulada com as políticas nacionais de saúde
pública, recursos hídricos e

meio-ambiente , a

partir do quadro

epidemiológico dos indicadores e parâmetros de qualidade ambiental e
qualidade de vida da população.

b- Criação do Fundo Nacional de Saneamento.
O Fundo Nacional de saneamento, será constituido para dar SÜporte
~eiro à política N~onal de Saneamento,

será um fundo rotativo, de

p~entes

para o saneamento, devendo

modo a gerar_ recursos financeiros

ter mecanismos que inibam a improdutividade e a ineficácia na sua aplicação.
Os programas -do Plano Nacional de Saneamento, que se destinam a
.
-- .
promover o desenvolvimento teenológico, gerencial, instirucional, de recursos
h~os, do sistema de informações em Saneamento, e de programas

caracterizados como apoio, deverão ser financiados pélo Fundo Nacional de
SaneameDto.

Deveiá ser atendida sob condições especiais,

as necessidades financeiras

de programas para a correção de desníveis sócib-'Sállitàrios regiolíâis,

ãSsim

· como para o combate à esquistossomose, à malária, à doença de chagas, à
poluição das águas e outras situações mesológico-sanitário calamitosas,
conforme estabelecido no Plano Nacional de Saneamento.
O Plano Nacional de Saneamento será o único instrumento hàbil para
orientar a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de
Sapeamento.
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c- Criação do Conselho Nacional de Saneamento:

Como órglo ~legiado, consultivo e deli~. de nível estratégico
superior, com as seguintes competências :

I- Discutir e aprovar propostaS de projeto de lei 1efeentes ao Plano
Nacional de Saneamento, assim como as que devam ser incluídas nos
projetos de lei sobre o plano plurianual, as diremzes orçamentarias e o
orçamento da Uniio
II- aprovar e publicar o relatório anual sobre -A sttwçlo da Salubridade

Ambiental no Brasil".
m-exercer funções normativas e deb'berativas rd.&tr.-u a fomwlação,
implantação e acompanhamento da Politica Naoooal de Saneamento;

IV-estabelecer diretrizes para a formulação de prog:nmas

&nUI1S

de aplicação

de recursos do Fundo Nacional de Saneamemo

V- estabelecer diretrizes e mecanismos para o acomp&lllwnctto. fiscaliZIIçio
e controle dos recursos do Fundo Nacional de Sanea.momo
VI-decidir os confiitos no âmbito do Sistema Naooaal de SalleameDto,
conforme dispuser o regulamento desta lei;
VII-articular com ouuos conselhos nacionais com vutu a mJÇiemcnt•çio do
Plano Nacional de Saneamento
Vill-reiJ,onder consultas sobre temas eSpecificas de ~- sempre que
solicitadas pelo Presidente da República ou por

llliCWIVa

do próprio

Conselho.

A composição do Conselho:

O Conselho Nacional de Saneamento compõe-se de Plenirio e Secretaria
Executiva, podendo criar câmaras técnicas de caráter consultivo.
O Conselbo Nacional de Saneamento , assegurada a participação paritária da
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sociedade civil organizada em relação ao
federal, estadual e murucipal, sera

~cJer
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público, em seus ruveis

pr~sidi:!,, ~do

titular do Ministério

responsável pelo saneamento e terá a :;egu.i.1t.:; ::umposição:
Ministros de Estado e
cujas

atividad~

Secrct~.io~

se relacionem com c

d" Presidência da República,

s:~.c'""~~aiO,

a saúde pública, a

proteçio do meio-ambiente, o desenvo!viü1t:;Jto cientifico e tecnológico, o
planejamento estratégico e a gestão financeira da

U.1ião~

dirigentes de Órgãos e entidad.., J" .-uulli1Ístração direta e indireta
da União, cujas atividades se relacionam com o saneamento, , os recursos
lúdricos, a saúde pública e a proteção ao meio-ambiente;
cinco representantes, sendo um de cada uma das regiões Norte,
-Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul ·, deitas pelos respectivos
colegiados formados pelos Secretários Estaduais responsáveis pelo
saneamento;
cinco representantes, sendo ''m ,!;, ··; .. l, ,,ma das regiões Norte,
Nordeste, . Centro-Oeste,

Sudeste c Snl

tl~iros pelos respectivos

colegiados· formados pelos Secretkos ~ ; •. ,,;.;ipis responsáveis pelo
saneamento;
representantes da sociedade Civil, por meio de suas organizações
de âmbito naCional, provenientes de :
a) usuários dos serviços públicos de sa.l=e~to;
b) entidades associativas de organismos operadores de serviços
públiCQs de saneamento;
c) trabalhadores na atividade de sane.1mento, nos meios urbano e
rural·,

d) entidades associativas de empresas de consultaria, prestação de
serviços, construção, fabricação e comercialização de produtos industriais
no campo do saneamento;
e) organizações não governamentais sem fins lucrativos, dedicadas

à promoção e ao desenvolvimento do saneamento, da saúde pública ou do
meio-ambiente;
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Conselho

Nacional

de

Saneamento as universidades e demais órgãos e entidades relacionados
com o desenvolvimento científico e tecnológico em saneamento.
d- Aprovação do Projeto de Lei 199 de 1993 , vetado pelo Sr. Presidente da
república, a qual dispõe sobre a politica Nacional de Saneamento,. seus
instrumentos e dá outras providências.

Economia Popular e
Geração de Renda
I - Introdução
O Brasil é um pais de 150 milhões, dos quais 32 milhões vivem em estado de
indigência. Conforme dados

d~

mapa do ·desemprego (ffiGE), os 10"/o mais ricos da

população brasileira detêm 48% da renda nacional, ao passo que os 10% mais pobres
fi1:am com apenas O,SO/o da_ renda. São 20 milhões de trabalhadores sub-remunerados e
som_ente na Região Metropolitana de São Paulo concentra-se a metade

dos

desempregados de todo o país.
A- partir de 1993, o BniSil retomou a escalada do crescimento econônúco
(4,96%), mas i$to não chegou a reverter o crescimento- do nível do emprego, que teve
neste ano uma queda na

ord~.d~

1,7% (dados do mGE). O BniSil é um pais que

ostenta indices econôtnícos e sociais (consumo de luxo, moradia de alto padrão,
emprego de tecnologia de ponta, indices de produtividade e qualidade em alguns setores)
dignos dos países do primeiro mundo. Só que ~ é válido somente para uma minoria da
população, pois a grande maioria se encontra completamente excluída do usufiuto dos
chamados beneficias da modernídade, e a situação não difere muito da dos países mais
miseráveis da África. Nos nossos centro urbanos - onde se concentram cerca de 75% da

população·- perambula uma legião de deserdados que denuncia - por um ·lado - a
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perversidade de um modelo econômico e de um regime político altamente
con~radores

e - por outro - reclama com urgência soluções por parte do Estado e

também da própria sociedade. até porque um país que se pretende democrático não pode

conviver com desigualdades desta magnitude.
A deflagração da "Campanha contra a Fome", capitaneada pelo sociólogo
Herben de Souza (o Betinho) mostrou todo o potencial de mobilização e da prática da
solidariedade por parte da sociedade civil brasileira. Ao Estado, no entanto, faltam
iniciativas objetivas que apontem para a superação da miséria que assola uma parcela
significativá da sociedade brasileira. A própria persistência destes índices alannantes por
anos a fio mostra o fracasso das políticas sociais compeilsatória e- sobretudo - das ações
assistenciais, em sua maioria tendo servido apenas para alimentar a voracidade dos
corruptos que se locupletam com o desvio de dinheiro público.

II - A Globaüzação Econômica e a Ameaça do Desemprego
Nos anos do milagre económico, quando também tivemos o período de repressão
mãis selvagem perpetrada. pelo regime militar, oÜVia-se. falar, a propósito da condição
lllÍSe[<Ível em que vivia grande parte da população, que era preciso "deixar o bolo crescer
primeiro para dividi-lo depois". O povo, no entanto, teve que se contentar soniente com
as migalhas. Isto mostra que já naquela época o simples crescimento económico não era
suficiente para ~tir a distribuição de renda.
Hoje. .com as transformações que estão ocorrendo em escala globlil, a diferença
entre crescimento económico é ainda mais evidente. Com efeito, a formação dos blocos
·económicos (União Européia, NAFTA, MERCOSUL) e a abertura económica tendem a
nivelar por cima os padrões de qualidade dos produtos, não importando se estes sejam
produzidos no Japão ou no Haiti. Quem nlio tiver condições de acompanhar as inovações
tecnológicas a fim de oferecer mercadorias competitivas neste mercado global tende à ·
fàlência. · Mesmo que a

globaliza~o

nlio provoque a temida desíndustri•lizaçlo -
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ccinfonnt? propagam alguns -, é notório que o emprego de tecnologia de ponta torna
dispensável o emprego de mão-de-obra em larga escala. O Brasil tem

um parque

industrial moderno e diversificado e pode até ter capacidade de reciclagem tecnológica
para enfrentar, num espaço de tempo não muito longo, as exigências do mercado global.
No entando, isto significará aumento de investimentos em tecnologia e o conseqüeme

aumento dos níveis de desemprego no setor industrial. Pode-se argumentar que a miodNbra saída da indústria tende a migrar para outros setores da economia, como o
comércio e serviços e isto aliviará o impacto inicial da redução. Ainda assim , a saída nlo

será plenamente satisfiltória, poisa as exigências de produtividade, competitividade e
qualidade não estão circunscritas apenas ao setor secundário da economia. Restará, é
claro, o recurso à "teoria do bolo" utilizada no tempo de "milagre", mas o precedente
históricO" nio lhe recomenda crédito.
Se a imposição de barreiras protecionistas tende a ser encarada como uma
insanidade em nossos tempos de liberalização do comércio em escala global, há que se
ter bastame lucidez para lidar com o desemprego estrutural como um efeito colateral
inevitável. Todo o barulho feito em favor da não-intervenção do Estado na economia, e
as políticas de ajuste· estrutural levadas a efeito por muitos governos parecem indicar o

capúnho

do mercado como único mecanismo·· de resolução dos descompasses da

economia. A se dar crédito à sugestões dessa natureza, qwd seria o papel do Estado? Em
nossá concepção, o Estado deye servir mais do que o puro e s!mPles exercício do poder
-

-

-

-

--

-

-

--

-

- --

----- - - -

político, como se se pudesse separar rigidantente os interesses políticos dos de ordem
econômica. A ação do Estado é de fundamental importância para miúgar as distorções
provocadas no·mercado. Trata-se da implementação de políticas redistributivistas, uma
exclusividade do Estado, enquanto organização macropolítica da sociedade.

O cuidado com um sistema de saúde e de educação, públicos e eficientes, já é de
grande importância, sem dúvida. Só que hoje os cidadãos têm uma demanda mais
imediata, que é a sobrevivência. No auge do modelo industrial de

~po

"fordista", onde

milhares de trabalhadores se aglomeravam em grnndes linhas de montagem, as políiii:as
compensatórias se faziam necessárias para a manutenção do chamado exército industrial
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de reserva, filtor tanto de contenção das pressões dos empregados por aumentos salariais
quamo de renovação do contingente de mio-de-obra nas indústrias. Hoje, rompidos os
nexos entre a reprodução da força de trabalho e a reprodução do capital, não se pode

simplesmente tratar seres humanos como se estes fossem sucataS. Há, pois, uma
responsabilidade do Estado, seja no ajustamento do processo de abertura para que este
não provoque a quebra de

empresas (o que é danoso para trabalhadores e empresários)

cpianto na bUsca de alternativas para a tendência de aumento do emprego por conta das

exigâlcias da compeütividade no mercado global.

lll- Algumas Propostas para a Geraçio de_Emprego e Renda ·
À "Açlo da Cidadania contra a Fome e a Miséria e

pda

\lida» é um dos

CltCIIIJIIOS mais significativos da sociedade civil brasileira no toc:ante ao combate à miséria

que assola o país. O seu sucesso demonstra não só a capacidade de mobi!inçlo dos
cidadãos .como também - e sobretudo Estado delinear

unia: estratégia de

á justeza da causa que defende.

desenvolYÍIIlentO para o Brasil que -

Compete ao

afim

com as

tendências internacionais - eleve o padrão de vida dos cidadãos, único índice que pode

aferir substantivamente o ~ de desenvolvimento-atingido por um país.
~--

-----

Ao .lado da busca de melhoria das políticas sociais como a de saúde e educação,
deve o Estado intplementar medidas novas que visem espeçificamente atacar a
concentração de renda e o desemprego e também incentivar iniciativaS com esta

inspiração que são hoje levadas a cabo por setores da sociedade civil. Há toda uma gama
de experiências nesta área que ao invés de serem negligenciadas - devem ser amparadas
no sentido de que tenham sucesso em seus propósitos. Silo pequenas fãbricas de móveis,

serralherias, padarias comunitárias, cóOperativaS, · iilfCroempresas, dentre outras
experiências, que - a despeito de toda a boa vontade de seus participantes e do sentido
estratégico da sua aÇilo - convivem com inúmeras d.ificuldades, muitas delas chegando a
decretar falência dos emp~dimentos. Às vezes a simples falta de orientação técnica e
administrativa pode significar a difCI"!mça entre o sucesso e o fracasso de uma iniciativa
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no âmbito econõmico, com o agravante de que o fiasco

ém tais_ circunstâncias pode

Iirovocar decepção e a desesperança ou até mesmo custar a vida de pessoas que com
muito custo _tentam com o seu próprio esforço fugir do fantasma da miséria que lhes
persegue.

O desafio que 54!. çqloca é, portamo, tratar os exclwdos de nossa sociedade com o
respeito e a dignidade que merecem e não confiná-los à condição de rebotalho d,o velho.
modelo industrial em declinio. Uma nova ordem econõmica e social deve ser perseguida, ·
mas a humanidade deve ser o seu centro. Mais do que esmola, os cidadios excluídos
eles mesmos as
necessitam de suporte para .alavancarem
.
. soluções para suas dificuldades.
A garantia de um meio a sobrevivência a partir do próprio representa um requisito da
dignidade do cidadão, e o Estado não pode se furtar à tarefa de oferecer suporte para
que isto se J11lllerialize.
Uma
o crescimento
econõmico
não serà capaz de absorver o
. yez
. que somente
.
.
contingente de mão-de-obra desempregada e. poderá, nas circunstâncias atuais, até
mesmo provocar niais desemprego, as iniciativas de auto-organização econõmica dos
próprios trabalhadores deve não somente merecer atenção dos responsáveis pela
condução dos destinos

ciõ

país, ·como também

rec~

todo o suporte de assessoria

téCiiica e. financiamento a fim de que se convertam em ngva força dinamizadora da
economia brasileira, superando a condição que hoje ostentam de arranjos precários de
subsistência por conta do abandono em que vive a sua grande maíoria

Eis algumas das propostas que apresentamos com o intWto de que o Governo
Federal dedique atenção ao problema do desemprego e da exclusão social que hoje
assola grande parte dos cidadãos deste país:

a) Utilizar a capacidade- de assistência técnica do Governo na àrea da gestio
econõmica para conceber e implementar um programa de assessoria aos grupos
9-ue demandarem esse serviço em todo território nacional, recorrendo a
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colaboração dos Estados, Municípios e também da iniciativa privada.
b) Desenvolver, a partir da mobilização destes recursos humanos e da organização
da rede de colaboradores, programas de capacitação técnica de recursos

humanos e reciclagem de mão-de-obra.
c}

constituii ~ fimdo para financ:iamento a projetas econômicos, os quais devem
contar com suporte técnico para ~ coneepção e elaboraÇão.

d) Políticas Públicas de geração de empregos com financiamentos e isenção fiscal
'

..

.

-

.

···pira ·projetas

'

popÜiares de geração de renda, incluindo passe livre nos

transportes coletivos para os desempregados e aprovação do projeto de renda
mínima.

e) A4oçi!Õ. ·ae mecmii~os d~ p~eçÍO de

inercadó interno, priorizando a

~a p~s juStos ciós produtos produzidos no Pais.
t) Em

sinto~ com . úina política de garantia de preços minimos é necessário a

· · · ~ ~ políti~ de redu~' ~ allquotas de importaçi!o de produtos
~
..·:
....
g) Revisão das -políti~ de

privatizações

i fim de

que não

seja causadora de

desemprego.
. r..

-

·.·

.

. ··•

.

.

-

.

h) Garamia do cumprimento da contribuição na legislação trabalhista que protege

r

; •

~

'

•

•

•

- o trabalhador.
i): Garàiitia"· de linhaS· de

~imto sem burocracia .·para pequena produção
. · rural e Urba113, prüiêipalmente a projetes popUlares alternativos.
j) Mobilizar.às lideiàJi~ !lÁ Câmara a fim de que esti aprove o projeto de I"CI\da
mínima, que se encontra em tramitação nesta casa, tendo já sido aprovado pelo
Senado Federal. .·?
k) Revislo da Lei sobre Corporativismo e Legislação sobre o Comércio
Ambulante.
·,
I) Redução da Jornada de Trabalho, $em redução salarial.
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Criança e adolescente
Introdução
A gravidade
.
. da situação vivenciada por crianças e adolesccmes das camadas
. .
populares no Brasil nio tem cessado de llllllletltlr.

Os indicadores sociais pioraram sensivelmente no~ últimos anos, e o aUmento da
pobreza e do desemprego é visível.

...
Percebemos não apeoas wn uWI?f número de crianças nas ruas (muitas delas

sendo ~!oradas por adultos), mas também filtos novos, como o de que Üwitos dOs que

agora se encontram nesta situação sio filhos de

oPerários. ou mesmo que iúmenta o

número de familias que dependem para a sua 'sustentaçio de crianças e adolesi:entes.

.

Além disso, a idade em que as crianças vão para a rua é cada vez

.

ménor, e cio mesmo

modo aumenta a incidência da gravidez entre as adolescentes.

O fracasso do modelo educacional aumenta a!_nda a eXch,ilo social de crianças e
adolescentes. Professores mal pagos, metodologias e curriculuns _e contelidos sem
relação com a realidade contribuem para o abandono da escola. Sem .estimular. nem
contribuir

para a inserção social a escola é làcilmeDte substitiúda pt:~r subemprego ou

ocupações que possam contribuir, minimamente, com a renda &mili•r.

Endereço:

CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES
Rua Professor Sebastiio Soares de Faria, 57, 4° andarsala 411- Jardim Bela VISta- Sio Paulo- SP

CEP: 01317.010FonefF~:(011)288-16~4
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Por outro lado, os casos de violência mais acentuada em relação às crianças e
adolescentes se agravam, como é o caso da prostituição infantil (em ambos os sexos), do
tráfico de bebés e meninosfas e do lenocínio. Ao mesmo tempo aumenta a demanda

relativa à violência familiar, seja pelo seu agravamento ou porque esta passa agora a ser
denunci3da.
O extennínio de crianças e adolescentes pobres e na sua maioria negros continua
aconteCendo impunemente. Os grupos de extermínio que se escondem sob fachadas de

empresas de .segw;mça privada; de policiais civis e militares e os chamados grupos de
"justiciamento" ainda continuam atuando sob a vergonhosa inércia do poder público.

o· contexto da violência urbana e esta intensificação do desrespeito aos direitos
comn"bui de maneira acentuada para o aumento do envolvimento de adolescenteS em
roubos e delitos assim como da sua panicipação em formas de sociabilidade marcadas

pela viol~cia, como as gangues. Este quadro agrava-se com o aumento no consumo e a
diferenciação no uso· de drogas, como é o caso ~ atuai expansão do crack.
A grande esperança de solução para este qtilldro cruel a que se encontra relegada
a infiincia e a adol.escência. das camadas populares no Brasil é sem dúvida nenhuma a
efetiVãção do Estatuto da Criança e do Adolescente e . dos mecanismo~ de sua
implantação, como os Conselhos de Direitos e os Conselhos "tutelares.

A aprováção do ECA signmcou, sem dúvida alguma, um grande passo na
democratização da sociedade brasileira, instituindo a pankipaç;".o popular na gestão das
politicas públicas voltadas à. infãncia e à adolescência, reconhecendo a tutela da
sociedade civil e, especialmente, reconhecendo a panicipação das próprias crianças e
adolescemes a criação e exercício de seus direitos.

Foi também um marco que consolidou o destaque dos problemu ligados às

crianças e. adolescentes na agenda da sociedade brasileira e das autoridades. Porém, se a
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crianças e adolescentes como sujeitos de direitos foi hegemõnica na

formulação da lei, está longe de sê-lo na luta pelo seu pleno cumprimento. O exercício da
parceria governo e sociedade civil, nos Conselhos de Direitos carece ainda de
aperfeiçoamento. A tradição autoritária e centralizadora que predomina no exercício do
poder público dificulta a abertura de espaços autênticos de participação. a reformulaçio
do Estado e os conseqüentes reordenamentos instirucionaís slo pressupostos para a

garantia de uma participação democrática da sociedade civil na elaboração, gestão e
avaliaçio das políticas públicas. Por seu lado a sociecbde civil precisa superar
preconceitos, consolidar projetos políticos para qualificar sua uncrvençio.
. Estes elementos contribuem para que a am•ç"o dos conselhos não corresponda
plenamente às expectativas originais, e limitam a capao<Ude de que estes sejam capazes

de reverter a indiferença, o distanciamento .e a omiSsio da sooedade
Se é verdade que aumentam os novos sujenos e a sensibilidade de outros
movimentos sociais e da cooperação internacional para a defesa dos direitos das crianças
e adolescentes, também temos que

reco~

que o tnb&lho com algumas

·.especificidades como adoçio, trabalho infàntil e promtwç.1o tem em alguns casos
levados à busca de respostas pontuais.

Assim. mamem amda gnnde peso na sociedade a

proposta" de saldas conservadoras (como a responsabiliz.a da !ami1ía, limpeza social,
"regeneração" pelo trabalho e mesmo extermínio)

e podemos naiiar que as saldas

alternativas aJo ganharam o imaginário popUlar.
Embora aumente a compreensio da situaç!o de c:nanças e adolescentes como
problema social, e (ao menos fora das àreas de granae violência) esteja sendo superada a
idéia da banalização da vida, sabemos que a reaçio popular diante da questio dos
meninos e mi:ninas de rua ainda oscila muito de acordo com a emoçlo explorada e
direcionada pela núdia diante de incidentes em que eles são. apresentados ora como

vítimas ora como algozes.
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É nesta contextualização que apresentamos proposta e recomendações iridicativas
para a elaboração da política nacional de atendimemo aos direitos da criança e do
adolesceme.

• Recomendações:
•· Que a educação

s~'a

a grande prioridade na garantia de direitos à criança e

adolesceme, funcionando como eixo em relação aos demais direitos.
• Que sejam criados mecanismos preventivos contra a exploração de adolesceme no
trabalho e na prostituição.
• Que o governo ratifique a normativa expressa na Convenção Internacional do
Tra&alho, adotando medidas para a erradicação do trabalho intànto-juvenil.
• Que haja total empenho na localização de crianças desaparecidas.

• Propostas:
• Implementação com prioridade absoluta

~

políticas sociais básicas, capazes de

assegurar o acesso e penilanência com eqüidade e qualidade aos serviços de
.educação, saúde, cultura, esport(l, J3zer e formação profissional.
.
.
• Garantia do suporte financeiro indispensável à criação e implememaçlo de programas

de atendim_ento à criança e ao adolesceme de acordo com os padrões de qualidade

priorizados no Estatuto da Criança e do Adolescente.
• Garantia do programa de bolso educação para garantir o acesso e permanência das

criaoças e adolescemes na escola.
• Acesso gratuito a todos os recém-nascidos ao exame preventivo de deficiência
(exame do pezinho).
• VtabiUzação de programas de proteçio e auxilio às famílias cujas crianças silo vítimas
de violências.
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• Promoção por parte do Governo Federal de campanhas educativas sobre os direitos
garlllllidos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
• Ampliaçio dos programas de prevenção ao alcooüsmo e dependência química.
• Impla!!t•ção de um siStema nacional de informações sobre a situação de indigência,
maus-tratos e violência.
•. Fortalecime!!to político dos Conselhos de Direitos Tutelares, bem coino sua infraestrutura para o seu pleno funcioname!!to.

• Empenho por parte do Governo Federal junto

ao Congresso Nacional para a

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
• Municipalização da merenda escolar, dando prioridade aos alime!!tos regionais,
incluindo o periodo de férias, conforme a recomendação da Conferência de Segurança

Alimentar.
• ImplementaÇão da Política Nacional de Controle e Informação Infanto-Juvenil (o
cartio da criança).
• Impleme!!taçilo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN.
•.

.

• Apuração e punição do crime de comercialização de órgãos de crianças.
1t Cumprimento da Lei qu~ cria os Conselhos Tuteiares..

VIOLÊNCIA, IMPUNIDADE E
.DIREITOS HUMANOS NO BRASIL
MEDIDASEMERGÊNCUUSE
ESTRUTURAIS URGENTES

A realidade estrutural vivenciada pela população brasileira, em especial, pelos ·
setores desprovidos de meios sociai.s, econômicos, culturais e políticos para o exercício
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pleno de sua cidadania, alinhados a coniVência. omissão e envolvimento direto de
autoridades responsáveis pela segurança pública e justiça, constituem, historicamente,

nas pilastras que geram, sustentam e impulsionam a violência e a impunidade nas áreas
urbanas e.rurais de nosso país.

Os fatores de ltUUIUtençio desta situação, são inúmeros e de diversas formas

exp!Ú:adas e/ou justificadas. Para alguns faltam instrumentos normativos adequados à
moderna realidade brasileira, para outros falta vontade política para a implementação dos

dispositivos legais existentes tanto no ordC118111eDt0 jwidico nacional, como para a
implemenraçio dos tratados, acordos e convenções internacionais. AsJ nosso ver,
guardadas as devidas proporções e sobre!Udo as

gaiantias individuais, coletivas e

universais dos direitos humanos, é imprescindível o aprimoramento e promulgação de

leis complementares necessàrias a utilizaç!Õ inconteste dos direitos sociais, politicos e
económicos presentes na carta magna brasileira e nos demais instrumentos
internacionais, é urgente a tomada de medidas por parte do Governo Federal e Governos
Estadoais no sentido de coibir, monitorar e assegurar ao povo segurança e justiça.
Salta à vista da comunidade nacional e intemacional denúncias em todo o

território nacional de violênCias praticadas contra crianças e adolescentes, comunidades
indigeiias, trabalhad<>res rurais e wbanos, lideranças sindicais .e populares, profissionais
libenãs, religiosos, por fim, aos hollleiiS e mulheres discriminados por sua condiçlo

social, credo, raça e expressão cultural.
Tomou-se fato corriqueiro a solicitaçlo, por entidades de direitos hwnanos
brasileiras, às autoridades públicas. do cumprimento das responsabilidades inerentes a
função pública que ocupam. Em detrimento disto, a violência contra a mulheres de todas
as idades como abusos <~m•ais, prostituição involuntària gerada por sua condição social,
esterilinçllo em massa especialmente nas regiões e grupos sociais mais carentes, entre

tantos outros. Crianças e adolescentes continuam sendo assassinados dentro e fora de
suas

casas. , prostituídas, ameaçadas e.corrompidas num claro desrespeito ao Estatuto da
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Criani;a e do Adolescente. As populações indígenas enfrentando a cobiça e campanhas

dffiun:llórias que objetivam a posse e utilimção de suas terras por especuladores e
exploradores, sendo assassinados, torturados, por fim, massacrados física, social e
aúturalmente . Os trabalhadores rurais e suas lideranças assassinados, torturados,
despejados violentamettte e em quase todos os casos sem a devida ordem judicial nos

campos brasileiros. O trabalho escravo de

mulheres.

cnanças, indíos, homens nos

c8naviais, usinas e grandes fazendas de, basicameme, todos os Estados da Federaçlo. O
horror vivenciado pelos habitantes, especialment~ das grlUides e médias cidades, nos
morros, favelas e áreas que aglomeram aqueles que não dispõem de r=usos económicos
para se fecharem em luxuosos condomínios urbanos, expresso atraves da inwsão de suas
residências a qualquer hora e dia, assassinados coleti\-a e mdr.1dualmente sob a alusão de
serem moradores de favelas, portanto, suspeitos, matguw>. delmquentes, traficantes...

Os presidias, casas de detenção e cadeias públicas replC'!o' de ll'Tegularidades atentam
contra

a vida daqueles que lá estão para cumprir suas perw e voltan:m reintegrados ao

convivia

~cia!.

Os esquadrões da

mort~

grupos de Jusoooros, grupos de extermínio,

sistema de segurança privada têm ligações estabelecidu e \lo forrr.ados por elementos

oriundos das políticas militar e civil ou de ex-policiais O. T nbwws Militares permitem
U!ll&

completa inipurudade aos crimes praticados por seus pues. em muitos casos os

à vida, tiutos,

agentes

dos deliros contra

roubos ... s.lo, no

funÇões

temporariamente e/ou sio promOvidos. Entre umos outros. que se fossemos

m&XlmO,

suspensos de suas

descrever, com certeza, chegaríamos a conciuslo que em nouo pais, os direitos
humanos e as normas legais que os asseguram nlo pus.a:n óe belas ilusões, contadas
através das fãbúlas da história.

Os meios de comunicaçlo vêm desenvolvendo um Significativo papel na
formação da consciência coletiva acerca da violência e climtos hunw!os, especialmente,
através de programas de rádio e televisio que supostamente apenas apresentariam o

resultado de sua investigação ao conhecimento público, mas, ·que no entanto, acabam
exercendo o papel de investisàdores, julgadores e ~sentenciadores dos supostos
envolvido~

em delitos penais. Os . mesmos, por fim, condenam a priori sem ter
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pmrogativas para tal. Expõem.com isso o grande descrédito que a população possui da
elicácia e eficiêucia das ações inerentes aos poderes de segurança e justiça.

O lllOVÍD1elltO nacicmal de entidades de direitos humanos ao longo do anos vem
· dioattjnclo e fonnu1alldo propostas para a superaçio do quadro acima descrito, várias
foram as iniciatiws, DO entmto muito pouco tem sido feito até o .momento, pelos setores
de justiça e ~ pública. Em decorrência disto, DOs dirigimos ao novo Governo

Federal renovando nossas intenções e ptopostas DO sentido de contribuir para o controle
da violência e o fim da impunidade.

PROPOSTAS:
1- PROTEÇÁO DE TESTEMUNHAS
Uma das principais causas da impunidade hoje, deve-se ao fato de que o Estado
nlo ofez ece ueobwJi tipo de proteçlo a quem· depõe nos inquéritos policiais e nos

proçessos criminois, ficando as testemullhas expostas a represálias dos autores de
infraçaes penais. Freme a isio, acresceatar um inciso no Art. 21 da Constituição Federal,

com o-•egnínte teor: "A testemunha que cooperar com a ~ de deüto terá sua
imagem, dados pessoais e integriclade tisica resguardados pelo· Estado".

1- EXTINÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR NOS ESTADOS
É urgente a extinçlo da Justiça Militar nos Estados, ela têm sido responsável pela
impunidade de poücisis militares mtores de assassinatos, maus tratos e torturas, segundo
já comprovam estudos cieatíficos. Tal fato se explica por sua composição corporativa,
que agride o ideal democrático. Neste sentido, sugerimos que o Projeto apresentado à
Revisio Constitucionàl de 1994, de autoria do Dep. Federal Hélio Bicudo seja também
apoiado ~o Governo Federal.
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3- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
Os crimes praticados contra os direitos humanos em todo o país em quase sua
totalidade não têm obtido as respostas necessárias por parte das

~aridades

estadn•is,

por outro lado, a restrição contida no inciso V do Art. 109, redaçio atual, tem retirado
da competência federal a jurisdição sobre esses crimes, a respeito dos quais a Uoilo tem
que responder perante, inclusive, a comunidade internacional. Propomos, portaDto, que o
Govemo Federal proponha uma nova redaçio ao respectivo inciso, qual seja: "os crimes
previstos em tratado ou convenção internacional."

4- COMPETÊNCIA DA POLÍTICA FEDERAL
. "'·'
Objetivando, no limite, a maior transparência e isenção nos processos de

investigação dos crimes praticados contra os direitos humanos, entendemos que sua
apuração deva ser feita pela Polícia Federal

~~ daqu~ c:Í~. eÇioraçio

da
·'
.
prostituição infamo-juvenil, tráfico de drogas, tortllla, tráfico de crianças, exploração de

..

"
.
.
: '
· -.
.
trabalho escravo, extermínio de crianças e adolescentes,: e dos delitos cometidos por
-

•

funcionários de órgãos de policiamento civil e militar.

5

'··

!

•

•

,•

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO

DOS

ÓRGÃOS

RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA PÚBLICA
Entendemos que não cabe num texto constitucional a definição de órglos
responsáveis pela execução de qualquer política govemamental, para tanto, propomos o
et!caminhamemo da seguinte "redaçio ao Art. 144: "A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservaçio da ordem
pública, incolmidade e patrimônio das pessoas e dos direitos constitucionais, através dos
órgãos d~dos em lei."
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6- REFORMULAÇÃO DOS CURRÍCULOS DAS ACADEMIAS DE
POLÍCIA CMS E MILITARES
Toma-se fundameotal a construção de uma nova mentalidade no processo
fonnativo daqueles que ingressam ou estio exercendo funções !W policias civil e militar.
Neste sentido sugerimos a criaçio de uma Comissão para a elaboração de~ proposta
de reformulaçlo dos cunículos das academias de policia civil e militares, e, para a

fo1111l1Çio dos agentes penitenciários visando a criaçlo de uma cultura de respeito aos
Direitos Humanos e a eliminação de quaisquer resquícios da doutrina de segurança
nacional.

7 - CONCURSOS PÚBLICOS PARA DELEGADOS E OUI'ROS
SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PúBLICA
Toma-se
~datas

fuildamentl!i

uma averi~ rigorosa dos antecedentes

dos

ou indicados a delegados de policia, comandantes de regimentos da policia

militar e diretores de academias. de policia. Como

também,

que nos concursos e/ou

proceSso seletivo que as disciplinas de direitos humanos . e proces:so penal sejam

consideradas como provas elimi!VItórias.

8- CONSELHOS DE DIREITOS HUMANOS
Toma-se necessária a agilização e reformulação do atual Conselho de Defesa dos
Direitos da

Pe~soa

Humana, vinculado ao Ministério da Justiça, alterando sua

composição, ampliando sua competência, ~do e assegurando as condições
necessárias ao seu amplo funcionamento, conforme proposta da "agência direitos
humanos" e, com algumas adequações propostas pelo próprio CDDPR O mesmo
passaria a denominar-se Conselho Nacional de Direitos Humanos.
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Por outro lado, é também fundamental incelllivar a criação de Conselhos de
Direitos Humanos e Segurança Pública em todos os Estados da Federaçio, com a
participação de representantes do Estado e da Sociedade Civil.

9~CONTROLEEXTERNO
Controle externo da polícia pelo Ministério Público, confonne disposto no art.
129, Vil da CoDStituiçio Federal.

Controle externo do Poder Judiciário exercido por um Conselho ou órgio
composto por representaDtes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e
represemantes da

Sociedade Civil ligados diretameme à justiça, Universidades e

Associações de Juízes e Serventuários qúe teriam como papel de fiscali:m as despes•• e

suas priori~; a modernização da estrutura funcional; a legalidade e a necessidade da
nomeaçilo de funcionários, nesta ou naquela àrea; a distribuiçilo de processOs aos juízes;
a estrita observância· à alternância de critérios nos concursos de acesso; transparência na
promoção e renovação de juízes. Nilo pretendemos exercer qualquer interferâlcia na

independência dos juizes,

mas sim, que tudo que nilo se refira a funçilo jurisdicional,

possa ser .submetido a um ·conirOii-aílministrativo externo,_ objetivando assegurar a
transparência e credibilidade ao judiciário, democratizando ·a gestilo deste poder da
República.

10- MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Para uma açilo mais eficaz por parte do Governo no sentido de monitorar, coibir

e. por

fim, impedir a utili7llçlo dos meios de comunicaçilo como insttumemos de

propagaçlo da violência em nosso país, propomos:
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• criminalização do desrespeito ao direito à imagem;
• fiscalização dos programas policiais de rádio e teleVisão pelo Millistério
Público, com a promoção das ações peuais cabíveis;
• aplicação e aperfeiçoamento do código de telecomunicações, com a aplicação
de penalidade contra as empresas de comunicação que mantenham programas
que façam a apologia do crime ou da justiça com as próprias mãos;

• aprovação do Projeto de Lei da Infolll!aÇio Democrática, do Dep. Zaire

Rezerule;
• implantação do Conselho Federal de Comunicação Social.

11-TORTURA
A prática da tortura no Brasil em estabelecimentos como cadeias, penitenciárias,

casas de reclusão, etc... é amplamente conhecida nacional e · internacionalmente. Por
outro lado, o Bras.il é signatário de diversos. compromissos internacionais como a
Convenção de Cartagena, de 9 de dezembro de 1985, promulgada pelo Decreto n•
98'.386, de 9 de novembro.de 1989, Convenção das Nações UDidas Contra a Tortura e

Outr.9s Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas e Degradantes, promulgada pelo

Decreto 11""40, de IS de fevereiro de 1991. No entamo, seus _executores, na maioria dos
casos, pen!1811ecem imPunes seja pela coDivência e/ou omissão das autoridades
brasileiras ou ajitda, sob a alegação da fãlta de uma tipificação do crime. Objetivando
superar mais esta marca da história brasileira é que solicitamos total empenho deste
Governo para sua tipificação, haja visto, que já exiSte o Projeto de Lei n• 4. 716, de 1994,
em tramitação no Congresso Nacional.

12- TRABALHO ESCRAVO
Nos últimos anos têm, sido freqüentes as denúncias da existência de trabalho
escravo ou forçados no Brasil, em· é:;pecial, nos Estados do Pará, Santa Catarina, Minas
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Santo, Paraná, S!o Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Mato

Grosso do Sul. Por outro lado, as ações no sentido de elucidar e punir os culpados s!o
insuficientes, como também, as medidas tomadas para garantir às famílias vítimas de tal
barbárie segurança para denunciarem os fatos. Os tnbalhodQfeS, índios, homens,

mulheres e crianças permanecem a mercê dos interesses de usineiros, grandes

fazendeiros... sem contar com uma açio imedia!a e eficaz por parte das autoridades
brasileiras. Objetivando a pwúç!o e o fim deste quadro, vanas emidades têm formulado
propostas de Lei e sugestões para as autoridades competentes. algumas inclusive
discutidas com a Sub-Comiss!o de Trabalho Escravo e Acidentes de Trabalho da
Comiss!o de Trabalho da Câmara dos Deputados. Sobatamos que estas

iniciativas

tenliam apoio do Governo Federal e que o Projeto de Lei que se encontra em fase de
discuss!o tenha seu trâmite agifizado.

·13 -

MELHORES· CONDIÇÕES DE TRAB.-\LHO PARA OS

SERVIDORES PúBLICOS DO SETOR DE SEGl"R.·\.''IIÇA PÚBLICA
E JUSTIÇA
S!o freqüentes as denúncias de envolvimento de scrwlores publicas do setor de
segurança Púbüca e Justiça envolvidos em corrupçio. subornados

Avaliamos que o

elemento fundamental para a manutenção deste situaçio esta chretamc:nte vinculado aos
baixos salários que recebem. Em muitos locais do pais pobcws civis e militares, entre
outros chegam a receber um salário mínimo, ficando, portanto propensos a bUSCII" outras
formas, não tio compatíveis com suas funções públicas, para manter suas famílias.
Julgamos fundamental o estabelecimento de uma politica salarial adequada às .
necessi~

destes trabalhadores. -
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PROPOSTAS PARA QUESTÕES ESPECÍFICAS

• Medidas de Prevenção e repressão à violência contra os homosselCUais e prostitutas,
garantindo investigações rigorosas dos crimes cometidos contra os mesmos;
• Modificação das Leis Penais e. Trabalhistas. tipificando o delito de discriminação por
orientação sexual e garantida a plena igualdade de oportunidade;
•

Eliminação de políticas que removam, expulsem o discriminem prostitutas e travestir

dos municípios e dos Estados;

• Que seja considerado como violação dos Direitos Humanos das Mulheres, qualquer
ação ou omissão, direta ou indireta, perpetrada pelo Estado ou por indivíduos, 1!!.

esfera pública ou privada, infligida às mulheres em qualquer fàse de suas vidas, que
tenham como objetivo ou resultado qualquer sofrimento de natureza fisica, sexual,.

psicológica ou emocional, que causem dano à sua integridade ou à sua dignidade,
negando-lhes o din:ito à auto-determinação· em qualquer esfera de suas vidas,
provocando-lhes qualquer prejuízo para seu senso de segurança pessoas, sua auto-

-

'

estimA e personalidade; ·

• Nuiguém deve ser discrimiliado em razão de nascimento, raça, cor, sexo, orientação
sexual, estado civil, tipo de trabalho, religião, convicções políticas ou filosóficas,

portador de dçficiência fisica ou mental e qualquer outra particularidade;
• 0.-principio dé que a esterilizaçio induzida, a maturidade forçada, o aborto inseguro e

ilesa!, a morte matemas sio atas atentários aos direitos humanos, estabelecendo-se
como direitos inalienáveis das pessoas, em especial das mulheres, a livre eseolha em
lllllléria de sexualidade e fecundidade .

. Brasília-DF, 21 c 22 de março de 1995
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Ata da 26'1 Sessão, em 24 de março de 1995
lll Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura
Presidência dos Srs. Teotônio Vilela Fi/Jto, Jefferson Peres, Geraldo Melo, Edison Lobão e Ramez Tebet
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA·
DORE&
Ademir ADdr.lde - Arlindo PortO--Bemardo Cabrlll- Casildo Malclauer- Cootinho JOQ!e- Da~cy Ribeiro- Edison Lobão
- Eduanlo Suplicy- Blcio Alva=- Emília Femmdes - Epitácio
Cafeteira.:.. Emandes Amorim- Flaviano Melo- Fraucelino Perei·
ra - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto Mimnda - Gilvam
Borges - Guilheime Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto LuceDa- Jader Barbalho- Jefferson Pei<S- Jolio Franc:a- Joio Rocha - Joel de Hollanda- Jo<ap:lat Marinho- José Agrij,;no- José
Alves-José Amlda-José Bianco- José Fogaça- José SameyJulio Campos - l.auro Campos - Leomar QnintanjJha
Marina
Silva - Marlucc Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Osmar
Dias -Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto
Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma - Roaaldo C. Lima Teotonio VIlela- V almir Campelo- Vilson K!eilluõing.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A üsta de
presença acusa o compo.rccimeniO de 51 Srs. Senadoms. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos DOSSOS'tiabaihos.

O Sr. lk Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
~à

leitum doExpediento.
E lido o seguinte

EXPEDIIj:NTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
N' 96. de 1995 (n" 323/95, na oriB=). de 23 do C(l[TCDie,
camunicà:ndo o tteebimento da Mensagem rJ!l 54, de 1995, que
participava a aprovação da retirada do ProjeiÕ de Lei da C3mala n"
6l.de 1994.

PARECER
PÁRECERN'9l,DE 1995
Da Comissão de RelaçõeS Exteriores e Del'esa
Nac.ional, sobre o Projeto Decreto Legislativo uQ 93~
de 1994 (o" 373,·na Casa de origem), que •apnmo o
te:<tG do Tratado Coostitutlvo da Coaferônda de MInistros da Justiça dos Poises lbero·Amerlc:aoos, c:elebrado em Madri,. em 7 de outubro de 1992.. •

Relator: Senador Humberto Luceaa
Nos termos da Constituição. Federal art. 49, I. e das disposições regimentais J. tramitação da presente matéria. encamiDba-se
a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o presente Projeto de Decreto Legislativo ~ 93194 que "aprova o texto
do Tratado ConstitutivO da Conferência de Ministros da Justiça
dos Países Ibero-Americanos, celebrado cm Madri. em 7 de outu-

oidem píblica interna, como bem sabe Vossa Excelência, pelo seu
conteúdo abnngeote.. ultrapassam as ftoDleiras nacionais, não
mais podendo ser enfnmtadas sem a colaboração e iJ. troca de CXJ»
riênci.s dos países amigos, eutre os quais destacam-se os de língua
de origem latina, com amplas e profundas afmidades com o Brasil.
Atnõui-se, assim a significativa relevância às mmiões peri6di01S
de Ministros da Justiça dos países ibefo..americanos, nas quais o
B:rasil passuá, don.vme. a se fazer representar.''
Verifica-se ser o ato imemacional aqui considerado claro

exemplo de "Ac~adro", o que DO Direito dos Tratados é
cooceítuado com o ato de disposição de vontade entre Estados soberanos que. no entaniO, nãO gera obrigações imediatas e objctivameDte vinculantes aos seus signatários. pois. indica tio somenle,
em linhas gerais, objc:tivos COmllllS a serem atingidos pelas portes.
Conclui-se, denadeiro, veriflCaClos os aspectos da Exposíção de Motivos, ut supra. serem inequívocas a <]pOrtUnidade e
conveniência por.1 o Bmsil em aderir ao presente Projeto de Deaeto Legislativo que "Aprova o texto do T:ratadÕ Constitutivo da
Conferência de MiDistros da Justiça dos Países J:bero.Ameri<:ao<>s.
celebrado em Madri. em 7 de oowbro de 1992."
Pelo exposto, somos pela aprovação do ~nte Projeto de
Decreto Legislativo n" 93/94, nos termos da proposta original.
Sala das Comissões, 23 de março de 1995.- Antonio Car·
los Magalhães. Ptosideote, Humberto L......._ Relator- Geraldo Melo - Romeu Tuma - Guilherme Palmeira- Beuedita da
Silva - Mauro Minmda - Hugo Napoleão - Bernardo Cabral

- Edi<oo Lobão- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio VIlela Filho)- O Expecliellle lido vai apublicação.
Sobre a mesa. requerimento que será. lido pelo Sr. l.Sl Secretário, em exercício, Senador Nabor Júnior.

É li4o o seguinte

_.REQUERIMENTO N'402.DE C195

Senhor Presideme.

De eonfotmidade oom o § 3" do art. 58 da Constituição Fedeial. e o disposto no art. 145 do Regimento Interno do Senado
Feder.tl. mqu~ a CODStituição de uma Comissão Parla.meutar
de Inquérito. integrada por 15 Senadores, destinada a. no prazo de
até 15-12-95, apu13r as denúncias sobm agentes comtptores. feitas
dur.mte a CP! do lmpeachmeot e a CP! do Otçamento. eonf""""
documentação anexa.

brodel992.
AcompaDha o texto original do Acordo ora examinado Ex-posição de Motivos do Exml2 Sr. Ministro das Relaçõe$ Exteriores,
na qual são arroladas as razões que levaram à sua negocia.çào e firma. Desta manifestação, cabe destacar o seguinte:
''No que se td'~ à importância e à oportUoidade da assinanua do referido Tratado. pez:mito-me assinalar que as questões de

~
Jnstilicaçio
Dur.mte a CPI que investigou as acusações do Sr. Pedro

Collor conua o Sr. Paulo César Farias e a que apurou as denúncias
do Sr. José Carlos Alves dos Santos. ambos em CDimVÍStas concedidas à revista V«tia. diversos parlamentares manifestaram-se fa.vor.íveis à criação de outta CPI destinada a examinar a amação
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dos agentes conupt(n$.
No enceuamento da chamada CP! do Otçamento, apreoentei requerimento, aprovado PJr 1mpnjmjdade solicitando a "instalação imodiata da CPMI clestil!ada a apuiU a açio doo roauptoIeS". Como outros parlamentares, inclusive em discursos, defendi.
sempte. a criação dessa CPI, o que, no entaato, por citcunslincias

politicas, não ocmreu.
A mstauração dos valores morais. iniciada com a CFI do

Impeachmeo.t. tem de prosseguir c,. pot' isso. 6 iD:Jpesci.ndfvel a
investigaçio doo fatos apontados nas cãlas CP! ji solicilados. A

Nação não ~ <PJ•. após !aDiaS noticias, nads tenha sido
apnndo e, muito menos, que c:om1ptos e conuptmes Dio tenham
Sido!"~

A pr'CIOWpaçio em combater os conuprma. sem os quais
não haveria conu(XOS, teve resultados altamente positivos DO govemo do Presidente Itamar Fmnco, quando os peças de muitas
obns caíram. aproximWDlM!te, 30%. O supetfatummento em
obns públicas é uma fonna de coaupçio indisaltivel. <PJ• não
aconteceria sem o CO:mpiomctimento de setores da Ad:ministmçio.

A CP! do Impeachment e a do Orçamento afastamm e!"·
niram alguns corruptos, mas os conuptores estio, ainda,. impunes
e, o que 6 pior, cm plena ativid1de. razio pela qual coosidero impiescindivel e moralizadora a imodiata instalação da CPI que esta~

mos propondo.

Requerimento rPOlJ94-AT
Através do requerimento supra, o ilustxe Senador Pedro Si-

mon fonnulou proposição DO sentido de que
''NeDhuma obra pública será. :iniciada sem que es~ja prevista nO Plano Plurianual e DO Orçamento do
exercido conespondente ao seu início.
Iniciada uma obra pública. os recursos pata a sua
cooclusio serão incluídos nos planos plurianuais e orça..
mentos dos anos subseqUentes. de acordo com o crooograma de sua execuçio a ser juntado i proposta encaminhada ao Legislativo.
A Dio inclusão nos planos e 'OI'ÇilmeDtos, o retardamento da exocuçio do crooogmna. a paralisação da
obra ou a nio liberaçio dos rocursos a ela destinadoas
implicalÚ em n:sponsabilidade do agente ÍIIfllUO<.
A suspeosio ou paralisaçio de qJalqucr obm pll·
blica pn:vista no Plano plurianual e no O<Ç3DI<Ilto anual
dependeJá de autorizaçio legislativa, com a revisão do
plano e do orçamento. se for o caso.
.
Não será autorizada a panlisaçio de obra cuja
execução tenha atingido 80% (oitenta por cento) de seu
c:ronogmma.
O Poder Executivo encamjnhará, juD1.ameDte com
a proposta O<Ç3DI<Iltária para o Exelcicio de 1995, relatório sobre as obras piblicas paralisadas•• as suspensas e
as em. and•tnMJ.'O, infODilalldo o estágio em que se encontra a exeaJçio do CI'OilOgtama de cada uma."
Requerimento o' 02194·AT
Através deste requerimento o Senador Pedro Si-

.

Br.lSÍlia.14demaiÇOde 1995.-SenadorPedroSimou.

RELAÇÃO DOS SENADORES

Que suboc:revenm o requerimento de crioçio
de Comissão ParlamCDtar de Inquérito destinada a
apurar as denúncias oobre agentes c:orraplo«s, Ceitas
duranteaCPI doi~ e aCPI do Orçamento:
Pedro Simon:_ Robctto Requiio- Robctto Fn:ire- Lauro
Campos - Beni v.,.. - Carlos Bézemo- Coutiobo Jmge - Jónia
Marise - Dan:y Ribeiro- Esperidiio Amin- Benedita da Silva Sebastião Rocha - Casildo Maldaner - José Eduaido Outra Eduaido Suplicy- Epiticio Cafetoira- Ademir Andrade- Mar:iDa
Silva -Emília Femandes- Arllixlo Porto- Luádio POllella- Jeffetsoo Pen:s- Humbctto Luoena- Flaviam Melo- José FogaçaJader Bari>alho - Onofre Quinan - Romeu "!Uma - Emandes
Amorim- VahnirCampolo.
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO
PARLAMENTAR MISTA

DE INQVÉRII'O
Criada allllvés do Rec!!Jcrimento ri' 151193-CN, destinada a
"apurar fatos cootidos nas denúncias do Sr. J~ Carlos Alves dos
Santos. refexenles h alivida.d'es de parlamentams, membros do Governo e rqm:seutantes de c:mprcsa.s envolvidas :oa destinação de
:reausos do Otçamento d& União'•.
Pn:sidellle: Senador Jarbas Passariabo
Vice-Pmidento: Oe!"taclo Odaclr Kldn
Relator. Oe!"tado Roberto Magalhães

BRASÍLIA. JANEIRO DE 1994
5. 4 - ReqoerimenfDs aprovados pelo Plenário da c.,.
missão ParlameDtar Mista de Inquérito destinada a apurar ir·
regularidades na Comisio de Orçamento, que passam a integrar o talo c:omo6dado do Relotório da refaida CPMI
Em n:uniio da CPMI - Orçamento, de 21 de janeiro de
1994. seus integrantes decidiram. por maioria de votos. aprovar
os ~erlmentos de IA: l, 2, 3-AT, de auto:Jria do nobre Senador
Pedro Simon, e ri' 56194-DVS, de autoria Qo nobre Oe!"tado NelsonTrad..
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DlOil propôs

"Seja acrescentado ao Parecer do Relator, De!"·
tado ROBERTO MAGALHÃES. moção rocornendando
ao Govemo Fedeml a instituição do Sislt:ma. Fedeial de

Controle lnlemo,. com seu titular sendo aprovado pelo
Senado Fedeml e exercendo mandato de dois anos; reno-

-

vável porum período."
Requerimento o'03/94-AT
O n:querimemo, também de aut<lria do Senador
Pedro Simon. objetiva
''Seja inclulda, no parocer do Relator desta CPML
Oe!"Utdo ROBERTO MAGALHÃES, a =""""'•çi"o
pma a insialação imediata da CPMI deainada a •!"""' a
a;ão dos conutoi'CS."

Em relBçi"o ao Requerimento rP 3, inobstante objerivar a
instalação de outra CPMI, esta destinada a apurar a açi.o de cortupoores. o ilustn: Relatoc, Oe!"tado Roberto Magalhies, nada
opôs, a=ntaodo:

"acredito que a CPMI dos corruptores já está criada e em vias de instalação."
Requerimento ull: 56194 - dvs
Através do requerimento supçt.citado, de autoria do nobre
Oe!"tado Nelson Trad. foi fOIIDUlada proposição de rem<Ssa da
dorumetitação relativa ao Sr. Deputado Roberto Jeffenoo. à. Mesa
da Câmam dos Oe!"tados pma as medidas que julgar cabíveis,

aprovado oos seguíntes rermos:
''Esse motivo leva-nos a recomendar a remessa da

documentação pertinento à Mesa da Câmam dos. De!"·
tados pra as medidas que julgar cabíveis.''

O n:querimenro lido Ct)D.tém subscritores em 11\ÍmeiÕ sufiM
ciente para que seja constituída a ComissãO Parlamentar de Inqué·
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rito. nos [elmos do art. 145 do Regimentei l:otemo.
Será publicado para que produu o:; devidos efeitos.
Plll<l a Comissão Parlamentar de Inquérito constitulda, a
Presidência faní oportunamente as designações. de acordo com as
indicações que IeOebcr das lider.mças.
Sobre a mesa, le(J1:1erim=tos que serão lidos pelo Sr. I!ii Secretário. em exercício. Senador Nabor JUDiar.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N•403,DE 1995

Seohor Presiden<e.
Nos lemlO$ do art.
da Constoituiçio e pua os rms
do disposiD no art. 13. § 1SI, do Regimento Interno, requeiro sejam
CODSidera.dos como licença autorizada os dias 17, 20, 24 e 27 do
ccnente, quando estive afastado dos traOO.Ihos da Casa. a f:tm de

ss. m.

atender compromissos ligados ao meu mandato.
Sala das Sessões. 24 de awço de 1995.- Çarlos Bezerra.
REQUERIMENTO N"404,DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 13, § l!il, do Regimento Interno
do Senado Fcdcr.al, seja autorizada a minha ausência dos trabalhos
da Casa. DOS dias 23 e 24 do conmte, pot motivo de viagem ao
meu Estado, a convite do Excelentíssimo Senhor Presidenbte da
República. Doutor Fem.oDdo Henrique Cmdoso.
Sala das Sessões. 23 de""""' de 1995.
v.....
REQUERIMENTO N" 405, DE 1995

-Senador-

SCllhor Presideote,
Nos termos do art. 13. § 1.a: do RegimenlO Intemo, do Sena-

Março de 1995

sala das Sessões, 24 de março de 1995.- Senador Lauro
Campos.
REQUERIMENTO N"409,DE 1995
Senhor Presdeme.

Requeiro ~J• COilSlder:ad.a como licença autorizada nos termosdo art. 13. § 1•. do Repmento Interno do Senado Federal. minha ausêrúca doi; trab&lbos d.a Casa, nos dias. 24 e 27 de março de
1995, a f1m de p•rua~ das solenidades de formatura da Universidade Federal dr Sctppr e. como Presidente Regiooa.J. do Partigo
Progressisu.de ar.Nadades po!iúco-partidirias inadiáveis.
.s.u.. d.u Seuõe~ 23 de nwço de 1995.-Senador Antônio

Carlos v aJadans.
O SR. PR.ESIDE."-TE (Tcotõnio Vtlela Filho)- Os teque-

rimentos que acabem dt ser bóos dependem da presença da maioria da COmp:liSIÇ.i..""' di., ~nado para. a votação. Dada a inexistência
de quorum. a vor.aç.ão ck"S ~erimentos fica ~da.
som a mna. ~nmcotoque será lido pelo Sr. I.rtSecrelário. em exern:~C ~w Nabor Júnior.

É hdo O

V

,:to tnlt

RlQl'ERNE..,"TO N-410, DE 1995
Seobor ~sldrSt'
Nos trrmt• Ck' llr'l.

.:: 10 do Regimento Iotm10, ~eiro a
trnnscriçio. Do."t'\ .t,.na.J\ ,jo. \m.ado. do artigo iri.titulado "Cootrole
doJud!cú.n..'" d. nru.Tnw MmtsttoCarlosVeloso.Prcsidentedo
TribmW SupE·ru· f x• ..-....._ ~hhcado no Joma1 do Brasil, em
sua edição dr :.:., ~LU\•· <Jr 1995.
S.a.la. á&.Jo '-•,..,_ :,1 dr m.uço de 199S. - Senador JúUo

Campoo.

do Fedcml. requeiro que seja considerada como licença aut.ori:zada
Ouarta·Feiia. 22.de março de 1995
Jornal do BraJ
minha ausência do Plcnmo desta Casa. nos dias 23 e 24. do corrente mês, para fazer parte da comitiva oficial que acompa.Dhará o
c- .....--n. >1.! DO !UOICIÁRIO
Sechor Presidente da República, femando Hcmique Cardoso, ao
Em (t'ntf"TI'~ wo ~ pr•lll('fl. em 1993, wm Congresso de
Estado do Ceará.
Sala das Sessões. 23 de março -de 1995. - Senador, Lúcio - M.agutndos. "'"~"~ ~ ~..., o.a moda falar sobre o controle extemo do p~~ .tu.Ja unto. f lll1r'1'e:Su.Dle anotar que sempte que o
A~
juclicúno pmftft' .-. ..,._ ~ drs.agada a certos políticos o tema
REQUERIMENTO N-406, DE 1995
veo:::t.l bW.a. prtl'I"'Xa.la p• r&ft _mesmos políticos. que, no fundo,
o que ciew,.m t _,.-.- , .-..~ ãS dOC:isôeS do Poder IudicWio.
SeDhor Presideme,
Nos iõtmos do art.
m. da Constituição e pua os rms do o que~ •• ,..~--..,de mais de duzentos anos e sigdisposto no art. 13; § 12 do Regimento Intcmo, xequeiro sejam nificana o ria.:.-ft, t Atn. • dr ldt Amim Dadá. O povo portanto.
coosidemdos como licença autorizada os dias 23 e 24 do corrente que r~ alnMLc ~ ~ o enfraquecimento do Judiciário
mês. quaado comporei a Comitiva Prcsidenciual em visita ao Esta- desf~p~nna" ~ tan. ....-o indivíduo.
_ Ni.o _bi. â.l• • .J/1' ..- • ~uições brasileins passam por
do do Ceará.
Sala das Sessões. 23 de março de 1995.- Senador Sérgjo situaÇ.io dr cnse W ~-n• aa educaçio , no sistema de saúde. na
prn"ldéiXUI k.Tl&t.. IY ••~ DAS Instituições políticaS-de modo
Mac:hado.
geral. Em IW:. • - - ~ .er:. D::l Poder Executivo, que culmiREQUERIMENTO N• 407 DE 1995
nou com o ~~ do J'l'f'SJdePie da República. Dep::ris.. foi
a vez do Podn' L.1~ ,.o, 'Pf tr viu às voltas com o que a mídía
Senhor Plesidente.
Solicito, nos termos. do artigo 55, item m da Constituição de:o.ommou de o adai.ak> 4a 'l:M.fia do OIÇ3Dlento", uma compliFede-ral e do artigo 13. § 1•. do Regimento Intemo do Senado Fe· cada bist6n• de~· de dmbeiro público.
Ora. :tr'lo.W q~ Jr crues.. é natural que o Poder Judiciário
dera!. que seja coosidemdo como licença autorizada o dia 17 de
também tenb.a • Ra CTUL lm confê~cia que pmferi. no XI ConmaiÇO do conentc mês. quando estive ausente dos tr.tbalhos da
Casa, ocasião em que mantive cootatos políticos no meu Estado- gresso Brastlell'O dr Mapslndas. em 1991, analisei vários dos
-problemas do Jucbcuno BnsUeiro (''Problemas e Soluções na
Sergipe.
Plestação da Jusuç:a ", em Temas de Direíto P6blico, Dei Rey Ed.
Saladas Sessões. 20 de""""'de 1995.-Scnador José>Uves.
págs. 56 e segs.) A aue do Poder Judiciário. enlietanto, não deREQUERIMENTO N"408,DE 1995
manda controle externo, nem e9.e seria a varinha mágica que daria

ss.

Senbor Presideme.
Requeiro seja considernda como licença autorizada nos termos do art. 13. § P. do Regimento lntemo do Senado F«ieral. minha ausência dos traba.Jhos da Casa nos dias 20, 23 e 24 de fevereiro e nos dias 2 e 3 do conmtc mês.

solução aos problemas da Justiça.
A questão merece ser analisada em teiiilOS de direito' público. Assim. anole-se que no sistema presidencial de governo, que.
tendo em vista o seu modelo norte-americano. já foi deõominado
de ~tema jldiciarista, em que a separação dos poderes é a sua ca-
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ractetistica, o controle externo não seria possíveL Admito que, ConseRw Nacional da Magistrablra. que tealizaria um controle de
num sistema parlamentar de gov~o. em que há o predomínio do qualidade do Judiciário. porque rcccinbccemos que o Judiciário
Legislativo, e em que o Judiciário não seja um póder político, o tem os seus }Xoblemas. as suas mau:las. problemas que ~isam
coottole do Judiciário per parte do porlamcnto seria admissíveL É ser equacionados, mazelas que precisam ser eliminadas. É dever
que. no sistema parlamentar de govemo. o parlamento encama a dos juízes. dos advogados e de)!; j.lrisaas propugnarpocumJudíciánação , represeota. a vontade pop~lar. Num aut&ltico sistema par- rio melhor, por um Judiciário, mais tr.msparenle. é ~. portanJamencar. nem seria possivel uma c:onstituiçio tigida, dado que, to. instituir o controle de qualidade da Justiça. mediante a criação
coofonoe foi dito, o parlameo.to representa a vontade do timlar do do Conselho Nacional da Magisttawra junto ao Supremo Tnõunal
poder calStituinte.. Na Jnglalcir.l. onde o parlameo.tarismo é prati- ao qual caberia. principalmente supetvisiooar a administração sucado na sua expmssão mais pum, não bá constituição escrita e o perior do Judiciário, ítsealizar o andamento dos serviços judiciáparlamento pode rudo. No parlamentarismo, o parlamento bá de rios.. ta:nar efetiva e pronta a -pestaçâo jurisdicional. mocliaole a in·
estar identificado com a vontade popular. rele'Dibrc-se. Quando vestigação e o exame das causas de empenuneato da máquina jJ:diisto não ocom:. ou quando há dúvida de que isto cio esteja ocor- ciáriã. fomJUlando propostas e soluções. afl.$laDdo., se for caso, o jliz
rendo, o chefe de estado, que é neutto. dissolve o parlamento e ou oservidordeoidioso, pmiodoos_iuiz<se servido<osdemácooduta.
O COnselho da MagistrnDJra, cujas decisões poderiam ser
CODvoca o povo a escolher novos tepreSe:Dtanles.
Nio é apropriado. portauto, invocar o exemplo de estados ~vistas, jurisdiciooalmcnte. pelo Supremo Tribunal fedenll seria
europeus, que tem Coraselhos de MagistraWra. cujos membros são presidido. pelo presideDI.e do Supremo Tribunal e integrado por
designados pelo pariamemo. E= estados ltllia, Espmha, Portu- mais três ministros deste-. por quatro miDistros represenw~tes dos
gal e França adotam o sistema parlameotar de governo, dois deles tribunais Superiores - 511, TSE, TST, SfM -, por cinco desemde fonoa mitigada (Portugal e França). Ademais, nesses países. o barg:adores que rqnesentariam os tribunais estaduais. por um juiz
Judiciário não chega a ser um poder político.
~presente. !ias Tribunais Regionais do Trabalho.
No sistema presidencial já falamos. as coisas ocorrem dife- O Conselho seria integrado, lam~m por representante do
tentemente. já que a separação dos poderes dá-se com nitidez. A Conselho Federal da OAB indicado per este ao STF. em lista lrlConstituição brasileir:a. estabelec:e que são Poderes da União, inde- plice cabendo a corte suprema a designação. Junto ao Conselho
pendentes e barmônicos entre si. o Legislativo, o Executivo e o Ju- oficiaria o Procurador Geral da República. Os problemas do Judidicãrio (C.F, art. 2"). A SCJlllnÇio dos po<fe=, aliás, como gano- ciário seriam levados ao Conselho, especialmente, pelo repretia do sistema presidencial de governo. ooostirui limitaçio material sentanle da OAB-, porque os. advogados podem sentir e perceber
ao poder constituinte aenvado ou de mvl.são. assim cláusula pétrea mais de perto esses problemas. E mais: o Cooselbo Nacional da
(C. F, an. 60. § 4'. ioc.ID).
Magistratura teria um com:gedor', o "investigador da Justiça ",que
No presidencialismo, as funções estatais- legislativa. admi- seria um ministro do STF. que. enquanto conegedot. não teria funnistrativa e jurisdiciçnal- são exercidas pm órgãos distintos e in- çio judicaotc, porque ficaria. em tempo integral. por CODia do
depezldelltes, mas harmônicos entre si. Essa harmonia é consegui- Conselho. Pam que isto se efetive, seria criado mais um caigo de
da na medida em que se prepara a dootrina que os oorte-americit- ministro do STF. Os membros do Conselho e o corregedor teriam
nos d.enominam de ckks ande balances, freios: e cootrapesos, dou- mahdato detcnniDado. tt€s anos, por exemplo. O Cotregedor, nas
trina,que institui colaboração entre os podem; e da qual resulta correições e nas investigações. poderia requisitar juízes e membros
uma. fiscalização múma. para o fim de realizar justamenre aquilo do Ministério Pllblico, federais ou estaduais. Assim. por exemplo,
que Moolesquieu propugoava a limitação do poder pelo poder. A diante-de denúncias oo. ri:presen(açõe$ contra órgãos jurisdiciooais
doutrina dos freios e coonopesos. que a -Constituição btasiloira de certa regiãó do pais requisitaria juízes e repte$COtaDtes do MiCODSall'>-· realiza o contrapeso do Poder Judiciário som oottetaoto nist&io Públic:o de auras ~giões, que o auxiliariam nas investigaviolar gano~ c:oocedidas a esse poder.
ções. O com:gedor seria o órgão executivo do Conselho. O ConseHá, ademais"'!""" mecanismos de CODtrolo._É falsa. por- lho. assim composto, poderi.t. respeitando a indoperulêocia da matanto a afuma.tiva DO sentido de que o Poder Judiciário é um poder gistrarura, realizar o que denomino de cootrole de qualidade do
sem controle. como t8m demonstiado AJ confedncias e artigos. o Poder Judiciá,rio, diioagistr.t!ur.t e dos S<lViços da Justiça.
Senador Josapbat Marinho, e o dcsembalpdor Antônio CuJos
Em conclusão: controle externo do Judiciário, que abastarAmorim.
daria o Judiciário. não. Controle de qualidade do Judiciário, da
Esses cont.roles. ~ não custa .:CieMbrar, não alen- magistratuta. e dos serviÇos da Justiça, efetivado pelo proprio Potam contra a independênciã e a. impaitiaüda.de dos juízes. não der Judiciário, com auxilio de instituições idõoeas. a ele <fueta.
atentam contia a sepmção dos pcxlem;, que é gsmntia do sistema meote ligadas. a Oniem dos Advogados do Brasil e o Ministério
presidencial de govemo. Já o controle extetno que seria efetivado Público, sim.
por membros de ootros podotos. por pessoas ~as ao judiciá(À Comissão Diretora.)
rio, serviria- apenas paiá ablls:tardá-lo e não passaria. segundo o
O
SR.
PRESIDENTE
(l'eotôoio Vilela Filho)- De acordo
prof. Geraldo Facó Vidigal, de ''uma idéia-tmvesti, engana quem a
olha. mas, despida, é o que ~ Hitler e Goebbles invejariam esta cano art.. 210. § lg:. do Regimento Iotemo, o requerimento será
mentixa que. se coovcnientemente repetida. se tom.ací o pincipio submetido ao exame da Comissão Diretm3. e, postericrmente. indo fon das h'bettlades públicas e das garantias individuais", porque cluído em Ordem do Dia.
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. l.ll Seó ola "a espada de Dimocles que o pom!ltimo bastião da sociedade
ergue sobre o último. que é. no Brasil, de longe. o melhor dos três cretário em exeteicio, Senador José Roberto AI:ruda.
podeios. A ameaça reptoseotaii, na verdade, coso judiciário termine por se dob!ado, o enteao definitivo do Estado democcíúco de

São lidos os seguintes

REQVERJMENTO N" 411, DE 1995
direito no BI3Sil'' (Geraldo Facó VidigaL "Coottole do Poder Judiciário. idéia nazista", Folha de S. Paulo, 25-4-94).
Senhor Presidente.
Todavia.. o f~to de não concordamtos com o "controle do
Requeiro, nos termos- do art. 13. § 1.11 do Regimento I:Dtemo
judiciário não quer dizer que não reclamemos a instituição de um do Senado Federal. que sc;:ja considerado como licença autorizada
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o dia 27 de n'WÇO do ano em curso. quando estatei em meu Estado
U'ataDdo de interesses ligados ao exctácio de meu mandato parlamentar.
Sala das Sessões. 24 de owço de !995.- Senador Mauro

Miraoda.
REQUERIMENTO N"412,DE 1995

Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 13. § 1.a do Regimento lnlemo
do Senado Federal. licença autorizada por estar ausente de B:rasilia
e da Casa. no corrente mês, nos dias 13- Rio de Janeiro.20- Blumenau - SC, 24 - Belo Horizonte - MG e 27 - Rio de Janeiro,
para atender comprpmissoS políticos inadiáveis.

Sala das Sessões, 23 de março de 1995.- Senadora B..,cd~
ta da Silva.

O SR. PRESIDENTE (fectonio Vilela Filho)- Os roque·
rimentos que acabam de ser lidos dependem. da presença da maioria. Como nio há quorum. a votação dos requerimentos fiCa adiadaSobre a mesa, requellmento que ser.í lido pelo Sr. !SI Sem:tário em exercício. Senador José Roberto Anuda..
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''Art. 102-A. À Comissão de Oência e Tecnologia compete opinar sobn::
I- p~jamento e execução de planos e prog:ra·
mas de desenvolvimento cienlÍficp e tecnológico;
n - estrutura instiutuciooal e instrurl:leDtoS de fomento científico e tecnológico;
m - atívidades de pesquisa e desenvolvimento
em arcas estratégicas e prioritárias incluive seu acampa·
Dhamento e avaliação;
· IV - fonnulaç-çao e implementação áa política
nacional de infoirmática e aulOma.Çio:.
V- medidas de modernização tecnológica do seror produtivo;
VI - aspectos cieD~fiCOS e 1eci1ol6gicos das políticas. social. industrial. de comércio e exterior e de desenvolvimento regional;
vn- outros assUmcis correlatas."
Art. Ja Esta Resoluçiio entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 411: Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É lido o seguinte

Esta iniciativa Dii> é de todo original. Ela parte da existênREQUERIMENTO N"4i3,DE 1995
cia do Projeto de Lei do Senado o!' 122. de 1993, que o s.-lar
Senhor Presideme.
Marco Maciel ofereceu a exame desta Casa, arquivado por força
Requ=os, nos termos do art. 58 da Constituiçiio Federal. do disposto no artigo 332 do Regimemo Intemo. Dada a importâna criação de uma Comissão Temporária. -intcgiada por quinze cia de seu CO!lleÚdo e à impossibilidade de seu dcsuquivamento,
membros titu:laJes e igual número de suplentes. destinada a acom- cocforme estabelece o parágrafo úoiro do artigo 333 daquele inspanhar. na Cimam dos Dep~tados, • ttamitação das propostas de tromento. o Projeto está sendo reaptesentado. no mesmo teor em
emendas à Constibiíção. de iniciatiVã dO ~sidentc da RepíbliCL
que foi concebido, tendo em vista alellder, na sua pienirude, ao
O mandato da ÇoQ:lissão de~erá vigorar até a apeciação fi- que se pretende para a reviralização das disrussões ac:erca da temánal das matérias naquela Casa do Coogn:sso Nacional.
tica científJCã e tecnológica nó" âmbito do Senado Fedetal
Estas últimas OO.S d6c:adas do século.XX têm promovido uma
Sala das Sessões. 24 de março de 1995. - Senador José
de modifiCaÇÕeS no çe;oário da Histéria tmiversal. desde a recrSamcy.
O SR. PRESIDENTE (fectonio Vilela Filho)- O IOCjlleri· ganizaçio gecig!álka à mollipolaridade do poder decis6rio, agaa
menlo lido seri. incluído em Onlem do Dia oportunamenle.
peitadas a individualidade e as peculimidades de cada povo.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• Seaetário
Tais modificações trouxernm uma nova visão acerca da orem exerciciO. Senador José Roberto Anuda••
dem mundial. em especial no que se tefem ao COJlceito e à prática

série

É lido o seguinte

=-

daautodelenninação.
A crise da civilização industrial baseada exclusivamente no

PRÕJETODE RESOLUÇÃO N"36, DE 1995

trabalho ocasionou Q. ;\JltgimenlO de uma civilização centrada no
coohecimelll.o e na posse e na cirCulação da iDIOimação.
Assim. ciênciá e tcaJ.ologia ocuparnm um lugar de tal forma
O Senado Federal resolve:
privilegiado. que a ausência de competição nesse ifteversível proArt. 1° Os artigos 72,
102 e 107 do Regimelllo lntomo cesso de globalizaçio em que se vive será desastrosa para o fumro
do Senado Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
das nações.
Nesse ponto. a questão que se coloca é, pois. a da integta"Art. 72 . . : . - - - - - - - - - - - - - ção. cu seja. a opção eDlie integrar-se oo ser integrado. enlre com7) Comissão di Ciência e Tecnologia- ccr
petir ou ser excluído ~ em deca:rência.,. compelido a acatar as detemJinações dos sistemas que detêm a fOIÇ3. competitiva.
Art. 77Coohecimeoto e io.fonnação são a tôaica do mundo arual. O
g) Comissão de Ciência e TecnOlogia. 13;
fomento às atividades científicas e tccuo16gicas, a importãnciá que se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · . dê à investigaçào e a disseminação de seus~ são faloi:!:S conArt. 102. A Comissão de Educação compete opi- diciooantes a uma efetiva participação no COOieX10 intemacioml.
O Senado Fedelal pm:isa. ofc:ttCer evidências de que tais
nar sobre proposições que versem Sobre:
atividades encootram tessooância também nesta Casa do Poder
V- Outros assuntos CC~~:Ielatos.
Legislativo, a exemplo do que OCOl1'e na Câmaia dos Deputados.
Art.107 · - · - - - - - - - - - - · - - - - · - - . .
Em 1985. foi criada aqui uma Comissão de Ciência e Teca)_
nologia. que teve vida efêmera. de pouco mais de dois anos, até
7) Ccmissão de Ciência e Tecnologia: às sextas- que o Regimento Interno, reformulado pelo smgimento da Const.ifelras. dez horas".
tuição de 1988. remeteu suas atnOuições à Comissão de Educação.
Art. 2fllnclua;pse o artigo 102-A no Regim.emo Interno do
A partir de então, as estatisticãs demoostram a· OCOII'ência
Cria a Comisçáo de Ciên<:ia e Tecnologia

n.

Senado Federal, com a seguinte tedação:

de um qUadro sintomático. As proposições de cunho científico e
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tecnológico perdenm sua identidade. dispersando-se pelas demais
Comissões Permanentes.
Ao se tomaiem por base os dois últimos aoos. verifica-se,
em 1993. que de 10 projetes de Ditida. natnrem ciemífica e tecD.oJógica, um foi despachado 1 Comissão de Relações Extericms e
Defesa Naciooal. rotro. à Cc:missio de Assuntos Sociais, tds. à
Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania. e cinco, à Comissão de Assuntos Econôm.icos.

Em 1994, fOiam seis as p!'O!lQSições de igual natu~<:za tócnico-científi.ca., em exame. Uma foi despachada às Comissões de
l!ducaçio e de Relações Exlerio= e Defesa NaciooaL uma à Comissão de Assuntos Bconômícos. duas :l Comissão de Comtituição, Justiça .e Cidadania. uma 1 Comissão de Relações Exterioms e
apenas uma à Comissio de Educação.
Em 1995, ainda olio hoove proposições ~<femlles ao tema.
Um segundo quadro esta6stico domoustra que, em 1993, a
Comissão de Educação se encarrogoo do euminar 48 proposições
legislativas. Delas. apenas uma se referia a. assunto técnico-científico. Em 1994. WDbém de 48 projetos que passuam por aquela
Comissão, 11 tra!aVam de temas educacionais, 36, de radiodifusão
(concessão de c:auais) e semente Um versava a respeito de ciência
e tecnologia. Em 1995, as dez propostas oocaminhadas tratam do
radiodifusão.
CUmpre saliSDtar que esses dados foram extraídos da base
do dados MATE (campo Indexação). alimmada pela Subseaotaria do Análise do Sooado Fe<krnL
Uma bíp6tcse viável para a OC'07:t'ência desse descompasso
reside exatamente na. inexistência de uma Comissão PennaneDle
especifica que trato da matéria. O aspecto difuso conferido à Comissã-o de Educação não permitt uma associação imediata de
idéias coocemeutes ao assunto. De fato, cabe a ela examinar, além
do cooteúdo educacional, projetos acerca de telecomunicações
(nonnalmente outorga e renovação de concessão, pennissão e autorização para o fimcionamooto da emissoru: de rádio e de televisão) e os que versem soble ciência. e tecnologia. sob seus IIlÚitiplos
aspectos. Seu campo de ablação é vasto, dada a particularidade e a
propri.a complexidade de cada tema.

Uma. segunda or:dem de raciocÍI:lio, Csta mais estrutural diz
respeito à pouca relovincia assumida pelo poder públioo em relação às manilêstações técníoo:cienlfficas, desde a fODillllação de
poüücas de govomo à· inteiprOtação do pteciso contamo da questão: se ecODÕmico, se social. se meramente jutidíco, se edUcacional ou se espoc:ificamente técnico-cieotífico.
A criação de uma Comissão p:6pria iseotarla o Senado Fedenl da respoDSabilidade de Secundarizar o papel da wvidade.
Mais que uma c.,.,;:Ssão passiva, voltada apenas para o
exame de malb:ias a ela disttibuídas, oada impede - muito pelo
COJ:I.tririo - que ela assuma um papel sigoiflC3livo de recupetaÇão
da imponância que ciéncia e tecnologia possuem no mundo moderno. abrindo espaços para o delate, por meio de seminários temáticos e de encontros com a comun;dade científica, produtores
de informações e ~tantes do poder público, na busca de te·
sultados que ínterflt3ID na i:Dserçio do Brasil no processo geral de
globalização para o qual se volta todo o mundo civilizado~ razio
p:recípua de sua sobrevivência em meio ao avassalador processo de
revitalização diária do conhecimento.
Sala das Sessões, 24 de maiÇO de 1995.- Senador Roberto
Freire.
l..EGISU.ÇÃO CITADA
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1. Comissão de A9SUDtos EconOmicos- CAE
2. Comissio de Assuntos Socais- CAS
3. Comissão de Constiwição, Justiça e Cidadania- CCJ
4. Comissio de Educação- CE
S. Comissão de Relações Exttrioles e Defesa Nacional- CRE
6. Comissio de Serviços de Infra-Estrutura- CI
Art. 77. A Comissão Direto<a é constiluída dos titula= da
Mesa. tendo as demais comissões permanentes o seguinle número
de membros:
a) Comissio de Assuntos l!<onômicos, 27;
b) Comissão de Assuntos Soc;ais, 29;
c) Comissio de Constituiçio,Jusüça e Cidadania, 23;
d) Comissão de Educação. 27;
e)Comissio de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 19;
I) Comissão de Saviços de Infm-Estlubln, 23.
§ 1• O membro da C<missi!o Direlom olio poden\ fazer pu.
te de ootra comissão pennamwe
§ 24 Cada Senador S001eDie poden\ integrar duas oomissõos
como titular e duas como supleme.
Art. 102. À Comíssio de Educação compele opinar som

proposiçõea que vmom sol=
I - IlOilDaS gerais sobre educação. cultura. eusino e ~
tos.. instituições educativas e culturais. dirctrizes e bases da educação Dacional, saJário.educação;
n - divenio e espotáculos públicos, criações artisticas, datas comemorativas e bomenagems cívicas;
m- f=ção e aperfeiçoamento do'"""""" humanos;
IV- oonaulicação, imprensa, radio:fifusio, televisão, outor·
ga e mJOVação de ooncossão, ponnissão e autorizaçio para sotVi·
ços de radiodifusio scmom e de soos e imagens;
V- criações cien~ficas e tecnológicas, infonnática. atividadei mcieales de qualquer natu=a, lniDSporle e utilizaçio de materiais radioativos. apoio e estimulo 1 pesquisa e criaçio de temologia;

-VI- outros assuntDs conelatos.

---------------Art. 107. & mmiões das romissõos

pom!ADOOies

realiza<-

se-io:
a) se ~· semanalmente, c:hmmr:c a sessão 1egislativa
Oidinária, nos seguintes dias e himíifus: (*)

I - Comissio do Assuntos &:ooômicos: às lotÇO$-foims, dez

bons;
2 - Comissãq de Seo:viços de

ras. quatone horas; '

IDrra-E.ttulma: b

tezças·fe~

3- Comissão de Constin.Jiçio, Justiça C Cidadania· b quartas-ferias, dez horas;
4- Comissio de Assuntos Sociais; às quartas·feinls, quator·
ze botaS;
5 - Comissão de _Relaçãoes Extet'ioms e Defesa Naciooal:
ãsquintas·.feiras. dez horas;
6 - Comissio de Educação: às quintas-feinls, quatorze bob) se exttaordinárias, mediãilr:e Coilvocaçio espec:W para

dia. horário e fDD indicados. observando-se. DO que for aplicável, O
~to neste Rogimooto sobre a c:ouvocação de sessões e'""'""·

dinárias do Sooado.

e) as ool)lÍssÕes parlamentares de inquérito mmir-,sc;ão ein
horirio divOtSO do estahelcido para fimciouamooto das Comissões
.Art.72. As Qxnissões permanentes. além da. Conrissão Di- Permanentes.
·
retota, são as seguintes: (*)
Parigrafo llnii:o. Em qualquer hipótese. a ~<União de oomis-
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são peiillllJICilte ou temporiria llão poderá coincidr com o lemjX> IV Conferência Mundial sobre a Mulher, a malizar-.se em Nova
.,....ado 1 Otdem do Dia das sessões Oidinárias do Senado.
Iorque, po< desipção desta Casa.
Atenciosas saudações,- Emilia Femaodes.
---õsi''PRESJi)EN'TE(f;;;;;;;;,Y.;~a Filho)--o-""oj~
O SR- PRESIDENTE (l'eot6nio Vdela Filho)- O expesem publicado e. em seguida,. ficam sobre a mesa dumJte cinco dienle lido vai 1 publicação.
sessões an::iinárlas, a fm de receber emendas, nos teimo$ do art.
De acordo com as indicações das Lider.mças e nos termos
401, § 1•, do Regimento !Dtemo. F'mdo esse pEUO, será despacha- do art. 401. iD tine.. do Regimento lntemo, a Presidência designa
do à Comissão Temponlri.a. criada ao seraproVaâo o Requerimen- os Diembros da Comissão Temporária: criada através do Requerito,.. 201, do 1995, destinada a prepor altemções no Regimenlo ln- mento,.. 201. de 1995, e editado pelo RequerimeDIO,.. 292, de
1995, deStinada a elabcnr e apresentar P~'Qjelo do =oluçio "'fortemo desla Casa.
Sobre a mesa, ~elo do lei que será lido pelo Sr. 1• Seae- mando o Regimento lntemo do Senado Federal
tário em exercício, Senador José Roberto AIIuda.
Supleoles
É lido o seguinte
T!tulares
PMDB

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 84, DE 1995
Altera o 1111.118 da Lei,.. 5.682, del1 de julho
de 1971 (Lei Orgiuica doa Partidos Polticos~

O Congresoo Nacionaldee:eta:
Art.1•0art.l!S,da Lci ... S,6S2.de21 de julho de 1971,
passa a vigorar c:om as seguintes alterações:
''§ 1•. A tiansmissio gta~Dita do rádio e 1elevisão
pmvista neste artigo sem destinada, ari o fmal do com:nte ano,_ao debate das propostas de emendas constitucionais encamjnb..das pelo Poder Exerutivo, ao Congn:sso
Nacional.
§ 2• O Tn'bunal Superior Eleiloml e as Mesas do
Seoado Federal e da Câmara dos Depuuodos disciplinatão esse debate."

Art. 2~:. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã.o.
Art. 38 Revogam-se as disposiçôe$ em contr.irio.
Justillcaçiio
O amplo debate em tomo dos proposlas de emei>:!as consti-

~.::
Nabor Jánior

Walcleck Omelas

Gi!van llmges
Mallro Miranda
Gersoo Camata
PFL
Elcio Alvares

Hugo Napo!eio

José Bianco

OdacirSoms

João Rocha

PSDB
LácioAicânlaia

BeniVems

PPR
Luádlo Pottella

Epitácío Cafeteira
PTB

Luiz Alberto de Oliveira
Jmé Roberto .Aauda

Marluce Pintõ
pp
Osmar' Dias

PT

ae.lcdita da Silva
José E<manlo Du1ra
tucionais do Poder Executivo encnninbadas ao Congresso NacioMEMBRO DA COMISSÃO DIRETORA
na! é do maior illleresse público.
_
Reoao Calheiros
~objetivo da Lei Orgânica dos Partidos Pollticos. ao imtiO SR- ~ENTE (l'eotoofu Vilela F'dbo)- Na sessio
tuir a transmissão gratuita dos programas doç puti.dos políticos é, oniiDária do dia 10 do COII"CD.te mês, a6 ser apm::iado o Reque;iexatamcotc:,odepromovaoescl.arccimenlodaopiniãopública.
meni.O fJ!l ?.91, de 1995, que pretendeu encaminhar o Projeto de
Coosidero. po<UII!O.que a~proposla obedece ao espi- Resolução ,..103, de 199!..àComissão T.....,.,.Wia lntema de Remo da Lei e zeflc<e a gr.mde pmocupaçiio pública do IIIO!IICOIO.
- fom>& do RegimentA> lJJ!emo. a Presidéncia tlecidiu qoe, com a
Sala das Sessões, 24 de DW'ÇO do 1995.- Seoador Pedro aprovação do~- pelo PleDário, a Mesa adolaria o crit6Sünoo.
rio de m:nerer iqucla Comissão todas as proposições que tivessem
IEGISLAÇÃOCirADA
po<objetivoaltenlroumodilicaraLciiitemaLEl N" 5.682 DE 21 DE JUUIO DE 1971
Nesla oporttmidade, pua maior c:onbccimOnto dos Sts- Senac!o=. a Presidência julga po< bem roitetaros t=nos daquela deLei Orginléa elos Partidos Poltloos
c~.
O SR- PRESIDENTE (l'eotonlo Vilela FJ]ho}- Hfi orndoArt. 118. Os partidos todo fimçio permanente atmvés:
res inscri1os.
.
Conoedo a pa1avia ao nobze Senador Pedro Simoo.
O SR- PEDRO SIMON (PMDB-RS. Sem revisão do .,.._
(À Comissão de Consti:ldfiiD, Justiça e Cidada-

-----------------------·

---------------------·

dor.} - Sr. Presideme, SIS. S~ quero manifestar minha
nia -decisão ~miinalim.)
preocupação oom as manifeSações que vêm aoontecendo e que
O SR. PRESIDENTE (l'eotonlo Vilela F'dbo)- O Pl'Qjeto enyolvem o Ptesidente Femando Henrique Cardoso e as R:ÍODDaS
será publicado e zemetido a Canissio competente.
da Constiluição.
Sol:e a mesa. comunicação que seni lida pelo Sr. 12 SecreSr. Presidente. esta..moo vivendo uma hora muito importantário em exen:ício, Senador José Roberto Anuda.
te, muito s6ria, de muita respoo.sabi.lidade oa história deste País.
É lida a seguiDle
Entendo que as r.:fm:mas da Constituição são importantes e necesSenhor Presidente.
sárias. .
Teoho a boura de comunicar a Vossa Excelêrcia qu~ de
É facilmente compreensível que há polêmicas; e a po!êmica
acordo com o disposto no art. 39, alínea "a", do Regimento ~ deve ser respeitada. os pootos divergentes devem ser respeitados.
no, me ausentarei do País, no período de 28 de março a 6 de abril Isso é democracia. Ari porque, pua mudar a Constituição, sio nedo 1995. a fim de participar da Reunião do Comité Preparatório da cessários 315 de seus membros em duas votações na Câmara e em
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duas votações no Senado, com ampla diwlgação. Portanto. não há
de se di.z.er que se c:otá atropelando os trabalhos, que surgirá uma

medida provisória e que, de: mpentc. amanheceremos com uma
nova Coostituiçào, ti:ta.ndo os diieitos de quem '!Jer que seja oo
privatizando. ou terminando com a PE'JROBRAS e assim por
diaDte. O debate é amplo. mas deve ser respeitoso.
Partce-me que manifestações. como, por exemplo, as que
acontccenm no Rio de Janeiro e as que eslão previstas para boje.

no Ceará, não sio o· meDiar caminho.
O Senbor Femando Hemique Caxdoso é um homem de
bem. é um homem digno, é um homem respeitável, é um homem
que tem uma biogiafm, tem uma responsabilidade; é um homem
capaz de volw: a atenç1o da América l..atina. ao assumir a Presidência da República.
Vamos debater as questões. O Senhor Femando Heorique
Cardoso é homem de diálogo. Não l.CDbo nenhuma d!lvida de que

seoPedroSimoo,o Brizola. o Lula, O PT.o PSDB, a ctrr.quem
quer que seja. quiser debater, quiser sentsr-se à mesa com o Presidente da Repú blic:a. haved. de encontrar o diálogo.
Por isso, entendo que temos dois destinos. de hoje até o final do ano: ou iniciar-se um aescendo de manifestações- gente
na rua. políCia. quebra.quebm. etc. -, ou promover-se um grande
debate dei!IOCiático.
Não creio, Sr. Pm;idente, que os projetos que estão sendo
enviados pelo Seohor Fernando Hemique Catdoso sejam ideaislellho muitas restrições cm relação aos mesmos. No entanto. parece-me, de certa. fon:na. pela lógica dos acontecimentos, que nesses
projetas há muitos "bodes". O que são ''bodes''? São matáias colocadas nos projetos e que podem ser tiradas dur.mte as negociações. Não tenho ne!Jhuma dúvida nesse sentido. Pela experiência que
teilho, após uma lonsa vida pública, puec»-me que essa é a lógica,
num debate político DO Brasil. Se se vai sugerir uma tefonna na
Previdência já dizendo que a aposentadoria deverá ser com 35, o
Cong=so mud&ri pam 30.
_
Então, há o máximo de solicitações nos projetes Jl3l2. na
negociação. chegar-se a uma m&!ia. de entend.imcDI.o. que não será
aquela quc..o Presidente quer e não será a que queremos:. mas sim a
que designa o bom senso e o equih"brio.
.
Por isso, Sr. Ptosidente, venho aqui famr uma proposta -

~

perdoe-me a ~ mas puece o ovo de Colombo. A proposta que faço é a seguinte: todos têm~ e todos têm vootade de C<lllbecer, de debater as ,Connas da ConsiÍiliÍç!o; partidos
que são minorias, entidades e sociedade querem discutir. PropoDho, Sr. Ptcsidentc.. que, ao invés de acomecerem as manifestações
de ma com o objetivo de exeressar antipatia ao Presidente, se. de
boje até o final do ano- o que seria um avanço da democzacia bta·
sileir.L- a h01a de ri<lio e de"televisão destinada aos partidos polí·
tiros. semanalmente às quintas-feiras.
Vou coocluir a elabonçio desse projero de lei, pedir urgên.
cia. no SCDI.ido de que esse horário seja dedicado, até o ftm do ano.
ao debate de temas telaciona.dos com as refonnas da Consti&ição.
De que fOIIDa? De forma que a Justiça. Eleitoral junta.J:I.Cnte com
as Mesas do Senado e da Câmaia. discutam como se deve proceder a esses debates. VotarctDO$ pua que, nesse espaço, Desse momento, nessa bom, sejam debatidos esses te:rna.s.
Assisti ontem ao programa do PCdoB, Partido pelo qual te:
nho muiro IeSpeito. A vida partidária - vamoo falar de coração
aberto- esti dificil, complicada. Os progr.unas particürios. a rigor.
sio quase iguais eottc si,. porque.. !õCDdo de exttema. dáeita ou de
ext:ft:m& esquerda, todos quetem combater a ~-querem a democmcia e conseguem at6 irritar a opinião pt.iblica.
Se consegu~ esse espaço, que já existe; esse horário,
que também jã existe.. sob a coor:denação da Mesa do Congresso
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Nacional e da Justiça Eleitoral. poderiamos debater, esclarecer. de
um lado e de outro, as medidas. as propostas do Govemo em relação às rcfonnas da Constiblição. Cteio que se trata de uma boa
maneUa de o povo, em geral. ficar esclarecido sobre o assunto~ ao
invés de ser obrigado a assistir a uma propaganda paga por um detenniDado setor, por um sindicado, pelo Govemo, pela PETROBRÁS.
Parece-me que se trata da grande oportunidade de esclarecennos- a opinião pública. discutindo, p« exemplo, a questão da
estabilidade. Colocariam<><: o problema da estabilidade é esse,
mais esse. esse outro. Com relação a isso, há os que dizem que se
devem extinguir as aposentadorias especiais. tem que se fazer isso
e aquilo. Creio que. dessa fonna.' estamos propiciando ampla oporblnidade para o debate. O Presidente do Senado, o Presidente da
Câmara. a Mesa da Câmaia. a Mesa do Senado e a Justiça Eleitotal esclarecerio essas matérias.
Sr. Ptesideme.. peço a V. Exa que leve à Mesa essa minha
proposta. EstoU concluindo a elaboraçio do projeto e devo entregá-lo à Mesa ainda hoje, pois é muilo simples. O projeiO dispõe:
até o fiiD do ano, o espaço ''x", deWDado aos hOiários eleitcxais,
será utilizado para o debate das reformas da Constituição, proposlas pelo Governo.
Parágrafo Único- -0 Tnõunal Eleilo!al. junlamellte com as
Mesas da Câmara e do Senado, orientarão, coa:dcnaiio, ou melhor. disciplinario a matéria.
Perdoem-me, com toda sinceridade. pois a idéia não é minha, praticamente foi levada à minha casa. Hoje, de madrugada.
_quando eu estava fazendo coopcr, uma SCilb.om pa:rol1 e disse: Por
que V. Ex.a não faz isso. Senadm1 Porque V. Ex' não propõe?
Meu amigo Elcio Alvam foi. junt.ameDlc comigo, Vice-Líder do Govemo Itamar Ftanco. Agora não sou seu Vice-Udc:r. mas
S. Ex_a sabe que soo seu amigo, de mangas anegaçadas. para torcer
qu~ o Govemo do Senhor Femando Henrique Cardoso dé certo.
Quêremos que dê certo, e vai dar certo.
Hoje li uma notícia que ~ um exemplo daquilo que
devet@S fazer e~- Lembra-se V. Exa de que., no Govemo
Itamar Franco, não deixávamos passar. sem cscla:rccimeD.ro, qualquer noticia. No Govemo Fernando Hemique Cardoso também
não se deve deixar passar.
Na segunda página do Correio elo Po•o. aliás, Curreio
Braziliewe- sou do Rio Glande do Sul e, pam mim. coaeio. durante cinqüenta ~ é COIT'eio do Povo, mas aqui é o Correio
Brazitieose, que, diga-se de passagem. é de p<imeiia gmnde"" -.
na coluna ''Brnsília- DF' do exttaordinário jomalista. Luiz Cláu-

dio Cunha:
"Esquisitice - Pen:oaendo a Esplaiwla dos Ministérios. o
Governador Dante de Olivein, de Mato Grosso. cooscguiu ammcar. a dul3S penas. um cheque de dez. milhões para m::onstmir casas e mas destruídas pelas enchentes de vetão.
Quando guardava o espendo cheque, o Govemador ouviu
alguém soprar em seu ouvido que a obra dos flagelados teria que
ser executada por uma empreiteira da Paraíba- coiDcidentemente,
teua natal do Secretário de Politicas Regionais. Cícero Lucena..
O Seaetário bem que poderia explicar por que uma <lili""·
sa de João Pessoa. numa região a&:.ica da seca. tem mais qualificação pam consonar estragos de euchente em Cuiabá, a 3000 km
de distância."
Não sei o que é essa notícia, nem o que não é.. Sei que.. se
isso fosse verdade, estaria errado. ou. pelo menos. deveria ser esclarecido.
É esse tipo de IlOiicia que devemos macar Da fonte antes que
voltem a acontecer.
•
Aliás, felicito o Ptoside11te da Câmaia dos.Deputados, que
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criou uma Ccmíssão, cujo coor:denador é o Deputado José Bonüá- ~-o vazamento de infcnnações prOfundamente coafidenciais e profundamente protegidas pelo sigilo bancário. Registro, emineme
relação à Câmano dos Deputados, que precise de cscia=imento.
Senador Pedro Simon, que estou ao seu lado nessa cruzada. CoNão vai sair nos jornais, com relaçio à Câmara dos Depila- nheço o seu caráter e a sua posição. Agon:. penso que devemos
dos. nenhuma noticia que essa Comissão nio tenha a responsabili- começar a reagir também cootra: esse tipo de procedimeDlo que
dade de ver, de aoalisar, de especif>C&r, de atestar a vcncidade, de não abona em favor do Congresso NacionaL Uma acusação. para
exigir que o jomal publique, se for verdade, o que a Cimm. fez ser feita, tem ser fundamentada. dado os fatos coocrelos e o nome
para al1emr: se for meutim, o ~to da mentiiL Esta é ou- das pessoas envOlvidas. No Caso do Ministro, que é o Secretário
tra proposta que faço a V. Ex•, Sr. Presidente- enio é mmha. está acero Lucena, não ó cobhoço. mas todas as ~ferências que tenho
DO$ jamais-: isso pode ser feito também no Seuãdo Fedeml.
é de uma pessoa extremameote honesta e da maior probidade posNobre Seoador Elcio Alvares, quanto Ãeste caso, nlo tcnbo sível.
nenhuma dúvida e neDhuma. preocupação, porque ccmheço o cidaO SR. PEDRO SIMON- Eu o couheço e cooflm!O o que
dão Lucena, que é um bcmem de bem; cooheço o Governo. Mas V. &•está dizendo.
trata-se do tipo de matéria que serve COIIiO exemplo de episódios
O Sr. EJcio Alvara- Gostaria que o Govemador Dante de
que não devem cootinuar.
Oliveira. que- é um: Governador da melhor qualidade que temos
Não faço nenhuma comparação, pelo amor de Deus! Votei oeste País, imediatamente. se ouviu a pessoa. faça a denúncia ao
no Senhor Fernando Henrique Cmloso, trabalhei por Sua Excel&!.- órgão competente pua investigar se realmente a fmna da Paraíba
cia e. dentro do PMDB, fui o primeiro que manifestei o meú-voto leva vantagem em matéria de obras realizadas oaquele Ministério.
por Sua Excelêocia; enfrentei problemas em virtude disso, mas se Vou fazer esse compromisso com V. Exa. dirigindo-me ao Sr. Setivesse que votar novamente, votaria no Senhor Femando Henri- crelário parn. que S. Ex1 investigue. Agora. gostaria que o Goverque Cardoso. Nao há nenhum problema nesse sentido. Nilo faço nador Dante de Oliveira declinasse o nome da pessoa que insinuoo
COIDJliii3Ção. Mas subi nesta tn"buoa. Quando o Deputado Luís Ro- para que pldéssemos ter o início de uma investigação à altu.m.
berto Ponte advertiu o Presidente CollOl' de que falavam que as co- Portanto, Senador Pedro Simon.-estou ao seu lado nesta sua cruza.
missões emm escandalosas -a Confederaçlo da Construçlo Civil. da. É uma cruzada,. eu diria. Desde os primeiros mOIIlentos que
oa Carta de Minas Gerais. esaeveu- sobte isso -, o ~e da chegamos aqui V. Exa tem pautado o seu comportamento dentro
desse combate intenso a respeito de corrupção. mais aiilda. de atos
República mandou processá-lo.
Quando fui Líder do Govemo - e V. Ex• comigo -. quando de improbidade cometidos $()b ·o pãlio do Govemo._ Apresento a
acontecia uma a publicação de matéria como essa, agmdeáamoS a minha solidariedade e quero dizer a V. Ex• que, ao fazer esse«:·
gistro, convoca a atenção dos nossos Colegas. Não é p:>SSÍVel que
opOOUI!idade de esclarecer.
Portanto, s6 estru mostr.mdo esta matéria a V. Ex1, como aaJsações da mais alta gravidade, e sempr'C envolvendo a motal de
exemplo. Tenho CCJ;:teza de que amanhã~ nesta coluna. haverá a pessoas, de homens piblicos. fJqUcm deotro desse véu tênue de
resposta do Govemo. Se a notícia é vmiadeim~ deve haver um apenas comentários. Quero fazCr um n:gistro. Ontem, o Depura®
motivo; se nio é, deve haver um esclarecimento. Se é um eno oo DelfUD Netto foi o primeiro a levantar esse problema com acusaum fato, o Senhor Femando Henrique Cardoso não lem nada a ver çõeS vagas.
com isso, mas deve ser esclarecido o assunto.
O SR. PEDRO SIMON - E que o Presidente pediu parn
O Sr.Eicio Alvares-Pemrite V. Ex• um aparte?
dar OSJ].Otnes.
O. SR. PEDRO SIMON - Poi> Dão. Ouço, c:om o maiO<
O Sr. Ek:io Alv..-..- Exatamente, o Presideote pediu parn
prazer. o aparte do meu querido Uder. Entenda V. Ex1 o meu sen- dar nome aos bois e S. Ex•. mais uma vez, fez uma das suas famosas frases. Q Deputado Delf!Dl Netto, Da parte da DJIIDhã, DO protido de oolabonção e V. Ex' sabe disso.
O S.:..Ekio Ah-ares- Nob!:o Senador Pedro Simon, eu goo- gmDI. Bom Dia Brasi. expôs o problema com o mesmo sentido
laria de assinalar qu~ V. Ex' DIIDCO petdcu a condição de Udam- cáustico das suas frases., e ontem. peçmte o Sr. P&sio Arida. não
ça. Ontem mesmo eu n:gistrava cem. DJlila. COÍOÇió que o Govemo falou coisa alguma•.Isso oio constt6i em favor do Coogresso Nado Presidente Itamar FraDCO nos aproximou muito e noS transfor- cional e. ev.ideotemeote, essa DOticia já é c:omeqiJCoci&, diria, de
mou em amigos vmiadeiros. Em miaç1c a esse episódio, 6 é ne- um n:lativo clima de im:spoosabilidade na fOIIIl&Çio dessas notí-cessária uma colocação. Senador Pedro Simoo. V. Ex1 tem tido cias, que são realmente de!etmas pam o Govemo. CompromeiOpermanentemente pxeocupação com a probidade e a hoo.estida.de me com V. Ex• em falar com o Secretário acero Lucena. Quero
do Govemo. E. durante o· Govemo Itamar Ftanco. na vetdade. o fazer esse depoimemo. porque todas as pessoas da Pamba, nossos
emia.entc representante foi um. paladino nessa posição. Senti. nas colegas daquele Estado, slo unânimes em dizer que o SeaetArio é
fases primeiras da Lider:mça de Governo, o seu esprito civico e a um homem da melhor qualidade mor.U.
O SR. PEDRO SIMON - E eu, que não sou da Parai'ba,
sua dedicação, qwu>do <Üs<:Utimos a Comissão Especial de Iovestigação e a CPI pam aJja. instalação o número de assinaturas acaba digo a mesma coisa.
O Sr. Elcio Alvares- Entendo que se realmente o Goverde ser cooseguido. Eu Jhe falei C9m toda a lca.ldade que somos
companheiros solidários na hlta contta a con-u:pçàQ. Mas essa. nota nador Dante de Oliveira ouviu eSsa conv~ S. Ex• tem autoridana impP:nsa. leva-me a uma pequena «:flexão, que vou inserir no de moral para fazer uma denúncia coricrcta dizendo o nome do
disauso de V. fu:l. Soo favorável a que se apum mdo. No entanto, fuociooário do Ministério oo de alguém que insinuru esse tipo de
está arontecendo um tipo de ataque e de ncticia que é preocupan- negócio.
•
O SR. PEDRO SIMON -E exatameote isso, meu querido
te: insinuam o fato, Dão dizem os nomes das pessoas envolvidas.
Ontem tivemos o coroomcnto desse proee$$0, quando, de maneira Líder. É esse caminho que temos de seguir, pois temos que nos
quase ka..fkiana, o Sr. P&sio Arida. defendeu-se, em uma Co~ educar, tanto a sociedade, a imprensa e os partidos políticos a disão da Câmam dos Deputados, de •msações que não tinham nem zerem as coisas que devem ser dilas.
·
Avalio que o Sr. Pétsio Atida se saiu omito bem no §enado
sequer nomes. Os fatos: emm nebulosos em termos de colocação
de acusação. Na vCI!iade. o que ficou disso b.ldo- e ai a gravidade e na Câmara. Mas. na verdade. o País pagou um JmÇO alto pelas
dos fatos, e o Seoh<X Presidente da ,República fez esla colocação- Inanchetes que saíiam nestas Casas com ~lação a escândalos que
cio~ pala mspoDdcr qualquer matéria rioticiada pela imprensa, com
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se teriam sido ·verificado e. na realidade, não houve escândalos.
Tem razio o nobre Lider do Govemo quando diz que devemos esclam:er as arusações e ter mais ~bilidade com elas.
Essa é uma parte. EntManto, digo e repito que o Govemo, o Seoado e a Cimaia tém que ter a mspoasabilidade de responder caso
por caso que atínge a dignidade do Congresso Nacional.

O Sr. Jader Barbalho- Pemúta-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com eoonne prazer ouço V.
O Sr. Jader Barbalho- Quero cumprimentar V. Ex• que.
mais uma vez. vai à tribaoa em defesa da ética e da moralidade das
coisas públicas. Mas queria,. wcnndando o Lider do Govemo. Se-

nador Elcio Alvares,

.trar

um demllie que me Jlii.IeCe h:npott.an-

te. Adio que quem deve uma explic:a.ção póblica.. neste momento,
em primeiro lugu, é o Governador do Mato Grosso e aio o Ministro. Quem ouviu foi o Governador de Ma1o Grosso - segundo o

ooticlmo da imprensa. Nio cabe, portanto, colocar o Mioisuo oa
ccodiçio de réu imedíatamcnle a ser interpelado, porque o Governador cuviu a conversa de_alguém. Cabe ao Govemadcr dizer se a
notícia procede. Se não procede. está desmentido e acabado o epi-

s6dio; se pro<:<de, o Govemador tem a obrigação = I de deela-
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nador Elcio Alvares.
O Sr. Ekio Alvares - Nobre Senador Pedro Simon, agradeço a V. Ex• poltJUe foi intérplete fiel das minhas palavzas. O Lider Jadcr Barbalbo ou não me entendeu. ou eu me expliquei maL
Falei claramente que quem tem de dar a iDfonnação é o Senador
D3IIte de Oliveira e que temos de acabar cem esse tipo de negócio.
O que esta acontecendo e que pegamos os jornais e lemos insinuações. e essas insinuações começam a ganhar foro de venladc. Essa
foi a miDba tese iniciaL Agora.. quanto ao Secretário Cícero Lucena. vou falar para com S. &• para pedir ao GovemaOOr Dauf.e de
Oliveira que diga o nome da pessoa. pam que Dão baja mais esse
tipo de insinuação. cp~e manc:ba a homa das pessoas. Vollo a topetir, é o caso do l'resideD<e do Banco Ceooal. P&sio Arida. que nos
leva à indignação. Está chegando o momento cm que vai ser insuportável ser homem público. O cidadão assulliC um cargo de Oo-vemador.de Senador e ninguém mais vai quemodi$putarmandalo.

Entfo. penso que o Congresso. que eslá. em uma c:ampanba v]&att>sa pua momlizar seus ttabalhos. teiD05 tam~ de iniciar aqui.
deutto no seio da nossa Casa. uma campanha para evitar-tipo isso.
Vamos cobrar. é da posiçlo do Conpsoo. vamos investigar, mas
investigar com dignidade e acima. de tudo com responsabilidade.
Quero zeitemr ao Líder Jader Barbalb.o o meu aps:eço ao Secretário
Cí=Luceoa.
O SR. PEDRO SIMON- E o meu também.
O s•. Elcio Alval'es - N'ao o oollheço pessoalmcote. mas
tenho as mefuotes iDfriações Ag<rt. o Govemador Dante de
Oliveira deve dizer se essa nolicia tem ou não tem procedência.
PotqUC também pode ser uma DOlÍcia plaotada DO jomal pan beocticiar- e aqui estamos vendo esse episódio do Banco Cemr.ll- es-pocu1ado:res. que estão fomentando crise. Patmto. precisamos saber por inteiro a verdade.
O SR. PEDRO SIMON - Nio posso dizer os nomes. porque não entendo. Mas sei que em cada crise desta. que é fomnilada, 'muita gente ganha dinheiro. Aliás, já se falou isso DO Govemo
do Sr. Itamar. Sempre nas quinw ou nas sextas-feiras apaxeciam
boatarias. exalamenle pocque muita gente ganhava dirlheiro apro-

rar quem disse para S. Ex• e não o Ministro. Porque, a partir dai.
basta um comentário dessa natureza ~colocar qualquer homem
ou mulher, que OOJ:pe, oeste País. qualquer ftmçio pública derespoosabilidade, oo pelourinho e cm dificuldades. O Govemador deveria ter infotmado à imptensa - se é que S. Ex• iDforo:nJ: jwuo
com a ocXícia- quem é que tinha lhe dito, no Palácio do Pimalto.
Não é isso! Porque essa história de dizer que ouviu falar é muito
vaga. Eu já oovi falar de muita gente e depois f.ccu provado que
não tinha o menor fundamento. Então, joga-se lama na. honra
alheia com enonne facilidade. O Govemadc:r Dari.te de Oliveir.l,
tem razão v. exa. t.eiD a obrigação de se explicar imediatameDte,
que S. Ex' diga quem o "cantoo" ~ permita-me a expressão - no
Palácio do Planalto. e não o MioiSiro Ckero Luceoa que, até prove
em COiltrário, como bem disse V. Ex• e os demais Se:nadorcs desta
Casa, é um homem de bem e que não pode ter a sua reputação abalada, porque um Q)vemadorteria levado uma ''c:mtada'' no Palá- veitanào-se dos boatos.
O Sr.Jader Barbalho- Pen:W.te-me V. Ex.1 umaparte?
cio do Planalto.
O SR. PEDRO SIMON- Cooocdo um aparte ao meu noO SR. PEDRO SIMON - Nobno Lidcr. em primeiro lugu,
assino embaixo o que disse V. Exa.
bre Líder Jadcr llaibalbo.
Como V. Ex• nio estava aqui DO iDício do meu prommciaO Sr. Jader ~alho -Iniciei o meu aperte a V. &• dimenlo. quero <tizer-lb.e.que o que me trouxe à trihma nio foi o as- zendo que estava scc:undando o apo.rt.e do ilustn:: e querido compasunto em si; o que me uooxe à lribuoa foi para dizer que - cu, Dheiro Elcio AlvareS. Entendi bem o aparte do Lider do Govemo.
como Udcr do Govemo que passw. um amigo meu que foi meu apeuás penso que não se pode cobrar do Govemo. do Palácio do
vicc-Uder e que hoje 6 Líder_do Governo aluai- falOS como esse Planalto uma primeir:.t intervenção a respeito de uma noticia plano Governo Dão pode deixar passar sem que haja lDD csclarccimeo- tada na imprensa. plantada ou Dão. procedeme oo não, atribuída ao
to. Estoo de pleno acmlo com v. Ex•.
Govemador de Mato Grosso. No meu ClltendÍIDCDIO, quem tem
O que quero ~ é que Dio me pteodfpei com o con- que falar primeiro a respeito desse assunto - primeiro
teúdo da matéria. p:rrque Dão é essa a m:z:io que me trouxe à tribu- ou não a notícia - é o Govemador de Mato Grosso. Nio cabe ao
na. Não pense V. Ex• que sou um uauto em vir aqui pinçar as no- Palácio do Planaho nem ao Ministro Cícero Lucena trata.Icm desse
ticias dos jamais, não faz parte da minha Dllssão. Vim aqui mos- assunto. Em primeiro lugar. cabe ao govema.dor- eu gostaria de
trar ao meu querido Uder do Gmemo que devemos começar um insistir- dizer se procede ou não.
Governo sério. como sério é o -aovemo do Presidente Fernando
O SR. PEDRO SIMON - PCidoc-mc. meu querido tidcr,
Hcm:ique Caidoso, e Dão -deixar I""= Dada. priocipalmeote maté- estamos enfocando o assunto de maneira. diferente. O que quero
ria como essa. Aqui. quem tem de falar é o Govemador Dante de dizer aqui, meu DObre Lidcr, c o Líder do Govcmo eoteodcu, é
Oliveira. Mas o Governador tem de pmvidenciarp113. que isso seja que penso da seguinte maneiia: ncdcia plantada. meii1Írosa, com
esclan:cido, aí é onde temos de chegar. Foi isso que eU disse, e foi fórum de verdade. detu:rpada. como. ~exemplo. a de que o Ferisso que respondeu o DOine Lidcr do Govcmo. Apenas!""" escla- nando Hemique ou o nosso Minístro da-Fazelida telefonou pala o
recer que em neubum momento se levantou, aqui. qualquer
Mini.sr.ro da Fazenda da Argenl.ina. DUma. questão de gentileza. dorogação com xelação ao Miitistro Cícero Lucena. Levantei o f.ato mingo à meia noite, para dizer: "- Olha. amaJJbã haverá uma desem si e penso que o Govemo deve esclarecê-lo..
valorização do Real". Saíu como manchete qúe os banqueiros da
O Sr. Elcio ..\bares- Petmite-me V. Ex1 um aparte?
Argentina tinham sido avisados pelo M.in.istro da Fazenda para to-O SR. PEDRO SIMON- Cooocdo um aparte ao nobre Se- marem. providências.

conrttmar

mte:r-
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A tese que defendo é a seguinte: o Governo - eu fiZ isso
- na sessão ordinária de ontem ---dia 23 - foi aprovado o
quando em líder - tem que estar piepaiado pua responder a tudo e Requerimento ri' 401, de i995. de alltoria do nobre Senador Elcio
exigir a resposta de tudo. O Go\leroo tem que estar ptepando. V. Alv~. através do qual pediu-se o adiamento de votação do ProExa tem razio. Quem tein que responder é o gove:madcx. Mas, e se jeto de Lei da Câmara~ 13. de 1991. para o próximo dia 20 (vinele Dão fizer nada? O Govemo deve tomar providências exigindo te) de abril;
que se esclareça.; essa noticia terá que ter um ~laiecimenlO, ai é
O requerimentO em questão baseou-se no arL 315 do Regique quero chegar.
mento lnlenlO que díz:
Volto a dizer:: 1) nota dez ao Presidente da Cáma.m. que lá
''O adiamento da votação obedecer.i aos mesmos princípios
criou uma Comissão, que lem ·ooi:no cOOl'dcnador o Deputado José estabelecidos para. o adiamento da discussão (art. 279)."
Boniflcio. para responder a mdo o que 6 noticia ci.luniosa com~~
No caso presente trata-se da hipótese prevista no art.
fação à Câmar.L Saiu a notícia: investiga se é verdade ou se é :rnen~ 279, c, sobre adiamento da discussão.
tiia.. para tomar providência. O Sr. José Bonifácio vai cobrar. no
mesmo espaço. que se dê a teSJX>Sta. seja apresentadora de televic) ser realizada em dia determinado.
são, seJa quem for. Considero que se a Câmara dos Deputados está
O § 1~ do art. 279 dispõe que:
fazendo isso, se n6s., do Senado, e se o Govemo fizermos iSSO, aos
poucos vamos desmascarar os contadores de ootícias mentirosas.
O adiamento previsto na alínea "c" "não poderá ser superior
vamos desmoralizá-los. E vamos separar o joio do trigo. Se é ver~ a trinta dias. s6 podendo ser renovado uma vez. por prazo não sudade, vamos apurar: se é calUnia, vamos C<llldenar o caluniador.
perior ao primeiro. não podendo uluapassar o perlodo da sessão
Esse foi o motivo da miDba. ~sença nesta tribuna.
legislativa"~
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho) - Senador
O Projeto de Lei da Câmara o' 13. de 1991, teve sua votaPedro Simon. a Piesidêacia pede a V. Ex.J que não conceda mais ção adiada çm 14 de abril de 1993. em razão da aprovação do Re·
apartes. uma vez que o seu tempo já exuapolou em 10 minutos.
querimento -~ 355, de 1993. do- Senador Jarbas Passariobo, que
O SR.. PEDRO SIMON- Só par:1 encenar o motiVo que- solicirava o adiamento da votação por30 (rrinra) dias;
me trouxe a esta tribuna.
-em 20 de maio de 1993, a votaçãodoPLCna 13. de 1991,
Hoje pela manhã, quando cu fazia ooopcr. uma senhon. de foi novamente adiada para o dia 18 de junho de 1993, por força da
UDS 70 anos me procurcu e me disse o seguinte: Senadot. porque aprovação do Requerimento~ 488, de 1991. do Senador Mauro
os swhores não dedicam o horário dos partidos políticos. até o fllll Benevides nesse sentido. ou seja, adiamento pata votação em dia
do ano, para esclarecer as tefOIIWlS da Constituição? Eu achei sen- determiDado;
•
sacional Vou entiar com um projeto de lei. Meu projeto de lei será
Assim. este projeto de lei já teve ~a vctação -ã~ada. com
da seguinte fonna.: alé o dia 31 de dezembro, os espaços que a lei base noart. 315 combinado com o an.. 279. "c", do Regimento lnpermite. durante uma hora, que sem~ OCOII'Cm às quintas-feiras, temo. por duas vezes.
das 2CIJ30min às 2lh30min. serão destinados ao esclarecimento
Em conseqüência, a aprovação do Requerimento fil401, d~
das n:formas da Constituição. De que focna? Será coordenada pe- 1995. na data de ontem. violou o disposro no § IR do art. 279. do
Ias Mesas da Câmaia c do Senado t pela Justiça EleilOral.
RegimenlO Interno. Trata-se de uma segunda renovação de adiaMeu notm Líder. estou muito preocupado com o que acon- mente de votação para dia deletprinado. o que o Estatuto RegiteceU ontem aqui. mas principalmente com o que aconrcccu no Rio mental,. desta Casa nio autóriza. E. portanto. um terceiro adiamcne no Ceafoí. Querer bater não é uma boa política. As InaDchctes de to, o qüe ~ cxplicita.mente vedado.
boje já falam em pmx:opação nos Quartéis-; essas notícias não são
Ante o exposto c cpnsider.mdo o empenho da Presidência
boas.
em fazer comprir as notmaS rc~~tais. v~o insrar V._ Ex• a
O P=identt Femando Henrique Catdoso é um homem de que, decidindo a presente QUESTAO DE ORDEM, deelaie. com
bem que mêiece respeitO C o debate da Constituição dev.e serres- base nos arts. 48. nVS 8 e 13; 412. incisos m c IV; e 413 e seu papcitado por todos. E polêmico? Claro que é polêmico! Tem as tágnúo único. do
Jn.teino. a nulidade da votação do Remais contraditórias posições. mas vamos nos respeitar. Se pegásse- querimcnto n!l401, Qe. 1995, tomando-a sem efeitO para todos os
mos esse horário de televisio. às quiotas-feir.ts. todas as semanas. íms e f~ndo n:tomar o PLC ~ 13, de 1991 i. Oidem. do Dia..
e esclan:cêssemos.. na hora de votar. pua o povo saber o que é esSr. Presidente, gostaria de encaminhar à Mesa. a sinopse obtabilidade, tempo de serviçÕ, mooop.Slio. quais são os argumentos tida junto ao banco de dados da Secretaria Legislativa, 6rpo da
de cada uma das partes, estufamos politizando o Bnsil e dando Scctetaria da Mesa, onde estão doonnen!adas todas as âções ,.1a.
uma oportunidade de alto nfvel social-ético para que o povo brasi- tivas ao ~espectivo proJeto de lei.
lciro p1desse ser esclattcido. Se f=os uma
e pe<gWl!M·
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vt!ela Filho) - Se oemos a opinião de ~a respeito de assunlOS polêmicos. não sa- nhum dos Srs. Senadores desejar contraditar a questão de ordem.
betão~ Dessa maneira o povo podelá ser esclarecido.
vou encerrar a disrussão.
Era isso o que eu gostaria de dizer, pedindo o apoio do meu
O SR. BERNARDO CABRAL - Peço a palavra, Sr. PreLíder, no sentido de que votemos com urgência um projeto de lei sidente.
,.guiando esse assunto.
O SR PRESIDENTE (feotonio Vilela Fll)lo) -Tem V.
Muito obrigado. Sr. PRlsidcnle.
Ex• a palavra..
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Par.!. contraditar.)
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Piesidenle, peço a pa- -Sr. Presidente, sabe V. Ex•. c isto é remansoso. qu~ as impugnalavn.. pata uma questão de cmiem.
ções, em matéria de Direito EleitoraL tem prazos pteelusivos.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Coocec1o a
Quando o Senador Elcio Alva= apoosentou o seu requeripalavra a v. Ex•
mento ontem. e que foi colocado em discussão c votação. seria
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Llda.) - essa a opot1llnidade pan impugnação e, a seguir, o recmso contra
~Sr. Ptcsidente.do Seoado Federal. suscito a seguinte Questão a decisão- o que não foi feito, Sr. Presidente. Automaticameate. o
de Ordem sobre a aplicação do Rcgimem:o Jntemo desta Casa:
requerimento foi aprovado in a~~ não ~ouve qualquer interpJsi-
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ção nem questão de ordem. Se V. Ex-' agorn. retomasse e reabrisse. Casa e vou apresentar um projeto ao Presidente José Samey no
criaria um precedente nesta Casa, pmque todas _.is vezes em que sentido de que. havendo qualquer agressio a esta Casa. qualquer
fosse haver uma questão de interpretação regimental caberia. a um denúncia com respeito a membros desta Casa, a Corregedoria, de
imediato, tomará as providências devidas e. se for o caso. provioutro senador levantar uma questão de otdem.
O que o eminente Senador Elcio Alvares me traz é o argu- denciaiemos a abertura de processo por denunciação caluniosa.
mento que eu ia aduzir para que a Mesa verificasse que o art. 118
Era isso que desejava infonnar. Sr. Presidente.
diz. no seu§ 3-'!
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente. peço a pa·
"O pm:o da comissão fica suspenso peiÓ enceiimnento da Iam.. pela ordem.

sessão legislativa. continuando a ooaer na sessão imediata. salvo
O SR.
quanto aos projetes a que se tefere o art. 375. e teDOVa-se pelo-ÍDÍ- Exa a palavra.

~ESIDENTE

(Teotonio Vilela Filho)- Tem V.

ciodenovalegislaturaoupordesignaçãodenovorelata."
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem
É evidente que é de se louvar, e o faço de pliblico, a atenção revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeirO. gostaria de solicitar
com que se bá DeSta Casa o eminente Senador Eduardo Suplicy. E a reconsideração da Mesa sobre um ponto decidido há poucas seé muito menos quanto à figura de sua pessoa, da sua atuação. que manas - ex.atamente na semana em que estive viajando oficial~
tomo a palavra para contraditar, mas. sim. por uma questão de mente pelo Senado-, quando o Presidente José Samey interpretou
princípio nesta Casa. Se V. Ex• renovar, está aberta a qualquer ou- - no meu entender, erroneamente - que só os assessores da Presitro ~a ~tiva de fazê-lo novamente.
dência poderão assessorar Senadott:s em plenário.
-Eacontradita,Sr.Presidente.
Veja V. Ex• que, em inúmeras oportunidades. poderemos
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VJ.lela FiJho)- A Presi- ter aqui situações em que a assessoria da Mesa dá uma infOIIOa.Ção
dência vai decidir a questão de ordem. à Presidência que pode estar COil'eta, mas. como seres humanos coNoOO, Senador Ednardo Suplicy. o art. 404 do Regimento metem falhas. às vezes não é coneta. Por isso. faz-se necessário
Interno diz o seguinte:
que os Senadores em plenário tenham. de pronto, a assessoria de
"A questão de ordem deve serobjetiva, indicar o dispositivo quem coJJbeça. também em profundidade, o Regimento ln temo e a
regimental em que se baseia, tcferir-se a caso concteto relaciooado Coostitnição. para que possamos dialogar em igualdade de condicom a matéria ttatad4l'. na o.:::mão. não podendo venar sobre tese de ções.
natureza doutrinária oU especulativa."
Sr. Pno:sidente, o segundo ponto refere-se à citação feita por
Por sua vez, dispõe o art. 118. em seu § 3SI:
V. Ex•. bá pouco, do Regimento Interno. em seu iUL 118. para di"0 prazo da comissão fica :!OUSpenso pelo encerramento da zer que o prazo fica suspenso em função de ser uma nova legislasessão legislativa. continuando a coner na sessão imediata, salvo tura. Ora. Sr. Presidente. o art. 118, § ~. faz reletência ao praztn:ia
quanto aos projetas a que se refere o art. 375~ e tenova-se pelo iní- comissão, que "fica suspenso pelo encerramento da sessao legislacio de nova legislalllr.\ ou por designação de novo rclalor."
tiva, continuando a correr na sessão imediata. salvo quanto aos
Foi esta a decisão da Mesa.
projetas.••". Ou Seja. aqui., ~ta-se de pnzo de comissão. Sr. Prcsi0 SR. EDUARDO SVPLICY- SL Presidente. apenas dente.
para bem compreender. V. Ex• está-entendendo que, em vista de se
~ O SR. PRESIDENTE (T'eotonio Vilela Fifuo)- Senador
iniciar nova legislatura, os prazos podem ser retomados? É esse -o Edua.idD SUplicy, lamento interromper V. Ex•. mas o Regimento
enl.endimeuto. a intezpmtaçio da Presidência?
lntemo 6 muito claro no art. 407, quando diz que "Nenhum Sena·
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho)- Nobre Se- dorpode.á falar. na mesma sessão. sobre questão de oidem já rena.dor Eduardo Suplicy. é este o entendfmeuto e foi esta a decisão solvida pela Piesidéncia".
.
da Mesa. conforme dispositivo regimental
Vamos dar andamento aos nossos ttaba.lhos. Essa questão
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente. peço a palavra de ordemjá foidecidida poJa Presidência.
COOlo Lider.
O SR. EDUA!IDO SUPUCY- Recoao ao Plenário. Sr.
O SR. PRESIDENTE {Teotonio Vüela F:llbo)- Tem V. Presidente, com base no Regimento Intemo. porque a as$CSsoria.
Ex• a palavm. por cinco minutos.
da Mesa está insraoáo ·a Ptesidência a não deixar que se examine
O SR. ROMEU 1UMA (PL-SP.Como Udcr. Sem revisão um erro sério, que induziu a Prcsidêocia com base em.do omdo<.)- Sr. Preaidentc. 5.t's e Srs. Senadores. em nome do PL
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela F!lbo)- Nobre See da Cvnegedoria gostaria de fazer uma comunicaçio a esta Casa. nador Eduaxdo Suplicy, a oportunidade do ICali'SO que V. Ex• forPreliminarmente, desej:> cumprimentar o Senador Pedro Si- mula já passou; foi no momento da decisão tomada pela Mesa.
mon por essa jornada que vem desenvolvendo, nos prirõeiros meContinuamos os nossos trabalbos.
ses da legislanua. buscando uma maior transparência da adminisConcedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião.
tração pllblica. Também cumprime111o os Senado!:<$ Elcio A!Vl!IOs
O SR. ROBERTO REQUlÃO (PMDB-PR. Proouncia o
e Jader Barbalho, pelos apartes que fiZeram ao pronunciameuto
seguinte di.scurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e
Senador Pedro Simon.
Srs. Senadores, o Congresso Nacional tem resporisabilidades enorDurante a minha .administração i freme da Policia Federal, mes nesta legislatnra. O País inteiro está a exigir refonnas. mas eso que de mais grave acontecia. trazendo intr.utqtlilidade. eram de- sas reformas têm wanças muito claras quanto as suas propostas .
.nú:ocias,. principalmente por pessoas que têm o deVer de itjlurá.-las. Há as mfotmaS de cuJJbo mais liberal. pretendidas pelo Presidell1-e
que as COIIIllllicavam à imprensa. com o acobertamento de pseudo-- da República - que são refonnas à moda da socialdemocracia eudenunciaõte. Pettso que isso deve ser apmsdo.
rop6a -. e h! as reformas que eu e muitos parlamcntues gostaCumprimento o Líder do Govemo. Senador Elcio Alvares, riaDl de ver acontocer no BrasiL reformas socialdemocracas mais à
e peço a S. Ex• que, em nome do PL. solicite ao Presidente do esquetda. rcfOillla.S propostas com a coragem de sermos lnsileiBanco Central Pérsio Arida. que aprofunde a investigação sobre o _:ros. rcfotmasque nlo subordinem o País ao coasenso de Washingvazamento das informações, porqtle. além da violação da legisla- toD e aos interesses do grande capital intemaciooal. Essas tc:fOIDlllS
ção comum. foi violentada a Constituição Federal.
devem ser obtidas numa larga e profunda discussãO no.Congiesso
Como Corregedor, já conversei com algunS Senado~ desta Nacional. P~-me que é esta a intenção do Presidente da Repú-.
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encontrada na simltitude desse processo ftsiol6gico seria o marido
No entanto. dois de seus Ministros promovem a cooptação arranjar-para.- a mulher um amal-ite que a sustentasse e os dois., en·
de bancada. através do ''bingão da flSiologia". Como é que- funcio- tão, "teúdos e manleüdos'". pelo capitalista extemo. viveriam bem.
na essa estranha prática.? Reúoe·se a Bancada do Paraná. sob a ba- consumiriam melhor. a mtenç.ão coosumista da sua inserção na
tuta tio M.io.istro da Agricultura e do Min:iSIW da Previdência so-- classe média_: nu..s o m.ando não seria pai dos seus f11hos e estes
cial, e cada Deputado convocado alribui uma nota de um a- cem a não saberiam quem et-2-o JCU -pai.
cada um dos 40 cargos fedetais "disponíveis" no Estado. A nota
Esta situação nlo se pode manter. O Senhor Presidente da
atribuída pelo DeJXJtado. a cada cargo é somada e diVidida pelo Repíblica não 1'TIC'l"eCl' eue comportamento dos seus miniStros~ Ou
número de Deputados. estabelecendo-se um valor médio. _AD valor merece? Conc--.ot'tU _r nomC'la "matemágicos'' da República, escala·
médio de cada cargo é somado 40 valetes médios de 40 cargos, c dos pela "bancada fn.k."'}ogK:a'".- chefiada pelos Ministros Reinhold
temos. então, uma sorna global que é dividida pelo oúmero de De- Stephanes e Josr f:...11ardo dt Andrade Vieil'a.
putados.
Muito obnp&.1. Sr. ~s~dente..
Daí para frente. cada um com uma cota de 80 pontos. se
O SR. V ALMIJI CAMPELO- Sr. Presidente. peço a paatribui ou reivindica cargos. Urna diretoria Vale 100 pontos, e o lavra coroo L,ctnDeputado que tiver 80 pontos tem que se associar a um outro para
0 SR. BER,AROO CABRAL -Sr. Presidenle. também
viabilizar a indicação.
peço a palavn c o~ lJ..rr
O SR. PRE~IDf.,TE ITeotonio Vilela F:tlho}- Concedo a
A irregularidade é absoluta e o "bin,gão da fisiologia" reserva ao Ministro _da Agricultura, que semeia cargos e Diretárias. a palavra ao notw ~rud..lll' V alaui Campclo.
~idência, semeia cargos e diretorias e c;olhe a Presidência de
O SR. \ A I 'flJ! C A"ll'ELO (l'l"B-DF. Como Lfdcr. ProItaipu e a Presidência da Companhia Telefônica do Paraná.
nuncia o KPJH'IIr .i...._"Un(l Soem revisão do orador.)- Sr. PresiO Presidente Femando Henrique Cãrdoso não merece esse dente, s~ e S.n ""'~'""' nl"St.a Casa. sempre temos ouvido patraUmento.
_lavras do ~f'UI.j...- k n-rv Requíão a respeito do Ministro da
A atitude é eticamente condenável. enfraquece o cOngresso Agricuilur.a (C't":'• ""'..._ .... , ...~ Co-mportanlento de S. Ex.&; que não é
Nacional, achinc<rlba a representação do Estado do Par.má, mas é verdadetJTI n.a-~o ._..._, r-a ..h na\.
patrocinada por dois Ministros do Governo Federal. por dois MiCom.' t..~.llr-· l- h,..,Jo., d1go ao Senador' Roberto Rcquião
blica.

nistros da República.
E essa "matemá.gica" coonest.ada pelo Ministro da ~idên
cia talvez informe. tar::1-.ém. os cálculos com que pre~C <f:egradar os direitos adquiria..):i dos aposentados brasileiros.
O Ministro da Prevídência se aposentou com 46 anos de
idade, valendo-se deJegislação especial e irregular da Prefeitura
de Curitiba, quinze dias antes de eu assumir a Prefeitura.
·
O escándalo foi tão gr.mde; a irregularidade tão explícita.
que tomei a iniciativa de mandar uma mensagem à Câmara Municipal e S. Ex1 foi o último aposentado nesse sistema conompido.
na cidade de Curitiba.
O 'Min.:stro de 46 aDOS é o ~str.9 da "matemági.Ca" do ''bingão da fisiologia".
O Presidente da República não merece esse tratamento de
seus MinisliQs.
Fico pensandq, como se sentirá a esposã. dó Ptesidente, [)I
Ruth, que recomendou com tanta eneigia, dando aedibilidade à
indicação de ReiDhold Stcpbanes para a Previdênci3. Social O Ministro desmeteceu a confiança. desmoralizou o Paraná e corrompeu a Bancada do Estado na Congresso Nacional!
FicO, -iqUi, refletindo: quamos pomoo. quantas direr.orias do
DNER, quantos pequenos Çargos serão surlcientes pm vender o

que temos &tl' f"f'1.',... ~'r t.·&.tM" us:untos relativos ao,nosso Estado
-ontem mc-ur. r--.. .. ~--.....r .a~.n -: mas trazer as brigas intemas.
p~uLJ.u ~~ "'""' t a,.. cn"ll.' que é um acinte à inteligência de
tod~ DÓ1.
A\-p.l;.~•ra~ _i......,~.., RobertoRequião~nãoexpressama

veniac:k--C'- ru..- r-.,_,,....._ • ,'fn" L~. admitir. sob hipótese algu·
ma. o ~ ( •-rr..........-11
mo; ius1Ve- desmerecendo a flgma dos
Sen.adt.'rfT\ d-1 t-...~. ........ !..~ .lo f"':' H
, f &..!, ' t..u'! .... ,... ... ""TY d.a Senadora Euúli.;l Femandes. da
Sena&_,.n Mc1 .... ~' 1-·,n. .. ..)o ~dor Luiz Alberto. Nós do PTB
nunca f,"'lfn,.,., r ""'" • >tra,. I u .. ,l....,.tCas.. Cumprimos coi:n as no5S&.">
obnpÇ'õn dr ( ~,. ~ .)r r:-rl&mentares.
~ fc..- ;..n tr':I.W" .uLnt.,.. a~iros. do Estado do Governador Roht-no."' Jo.~~ •• t.al!ftm os temos. Vamos. a partir de
agcn. SC' 5. t- ~ • , · om nuM .......:aDOO a honra do Ministro da Agriculwf1 tr.t.zrr t.-n"'W'm bll ~ Sob• fez no seu govemo.
{Jut"!'ftbl• ~· v \ b 6 niorespeitaoSenadordaR.e-pUbiK3 da"'"" t sl.aJI _... 4a 8&Dcada do PTB exigimos respeito
para ccc a B.no aJo& ~ ~ \. f..t• s.abeodo que ue;ta Casa se procede. oortJ:1 v~ w rr•'f'deu. com alto nível. com respeito aos
Colega~ ~ SJ,• :~ ·-• MU\ aPUDtos particu.la:R:s com o Ministro da A~ltura ~;JIII-"' nw r~ desta Casa; masque não atinja

monopólio da PETROBRÁS no Congresso Nacional? QuanlOs ahonndr 1.1.-d. ..... wu.lo."'" ~tesaoYI'B.
pontos, quanlOs cargos valerão a quebra da independência nacio-O SR. MU 'Rli'TI. (leotocio Vilela Ft.Ib.o) Antes de
nal na integração do País na economia global? Quantos pou10s e conceder .J. pua... n • ~lll' Semardo Cabral, a Presidência co-o

quantos cargos de terceiro e quarto escalões serão suficiep_tes para- -munica qtJC' m ~nm.D&I ;, Taquigrafia que retire as palavrns
vender o País? Que f:illa de patrioüsino! QUe falt; de cigulbo! E anti-regtmenUI~ d f'l''"aUD<.'i..Jartlto do Senador Roberto Requião.
nós queremos uma reforma constitucional Como quei O Presidente:
Com a p.t.l..l·wrll ~· XIUdor Bemanio Cabral. como líder. por
discutida.
cinco minutos.
Gostaria de uma social-democracia mais à esquerda, uma
O SR. BER..,ARDO CABRAL (PP-AM Como Llder.
refoxma constitucional que seja feita pelo consenso congmssual- Sem ~visão-do cndor.)- Sr. PresideD!.e. é evidente que não voo
PMDB. Pr, PDT - uma rcfOIIDa constitucional, Sr. Senador entr.u' na discussão que bá pa~co a Casa acabou de ouvir. por enEduaido Suplicy, sem medo de se:mos brasileiros, uma reforma. tender que este não é o foro adequado paia tal, confotme já foi rescoostitucicmal que garanta os objetiVo.s pciman;.,res do País. uma te-o saltado pelo eminente Senador V ai:mir Campelo.
fODDS coostituciooalque não nos venda. quenioDOS desestimule
Quero. todavia. aproveitar a presença. do Lider do Governo
Fico i.ma.giilã:D.do a situaçãõ-- de um casal em que a mulher. nesta Casa. o eminente Senador Elcio Alvares, para. em nome do
, com desejos enonnes de consumo, comprometesse a estabilidade meu Partido. indagar a S. Ex• se bá fundamento, a fliD de que o
conjlgai, consumo que o marido não poderia sustentar. A solução P;utido possa tomar providências ulteriores. nesta manchete de
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boje dada a lume no Jornal (le Brasília. página 3; Cardoso exclui. Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardoso, ora no Rio
PP e PTB da base parlamenlar.
de Janeiro. ora em Brasília. e. agora. em Fortaleza. .
E no corpo da notícia, Sr. Presidente:
São decorridos 3 meses do início do mandato do Presidente
''O Presidente concluiu que sua base parlamentar está muito da RepúbliCa. Que ato menoS digno terá Sua Excelência cometido
diluída\ explicou um interlocutor ele Fema.ndo Henrique depois de para ser alvo. com apenas 3 mç$~ de governo. de tantas e tamauma conversa. no Palácio do Planalto. Segundo esse político. o nhas manifestações?
Presidente não gostou de exigências de partidos menores. como o
Sr. Presidente. esta atitude não conduz o País a lugãi ne.
PP. o PL e o PTB. por mais espaço no Governo e cooeordou com nhum. Nós somos contemporâneos de episódios dessa natureza
os ai8U!De.ntos de que é preciso investir para·formar uma base sóli- que tantos prejuíZos _causaram às instituições democráticas deste
da e f~.el. aiDda que menor. O Govemo vai resolver tudo. primeiro. País.
O ~idente saiu de uma eleição recen~emente. consagrado
com o PMDB. o Pfl.. e o PSDB. Depois. fala. com os outros'"·Quero dizer, Sr. Presidente. em nome do Partido Progressis- pela grande maioria do pÓvo brasileiro. O que prome!eu nas praças
ta. meu Partido. depoís de ter ouvido os colegas Se~ dele in- públicas é o que está fazendo hoje. como Presidente da Repllblica.
tegrantes e o próprio Sena.doE' Álvaro Dias, há pouco, que o PP Sua Excelência não enganou ninguém. e está prOmovendo. com a
não é partido de fazer exigências.
responsabilidade de Presidente da República. a iniciativa das reTemos dito desta tribuna que este Congn:sso, e, conseqüen- formas constitucionais que são previstas na própria Carta Constitutemente. os partidos. valerão muito mais oa medida que estiverem cional bra.silein.
Fui Constituinte de 1988. Bernardo Cal::n.l foi O Relator da
voltados pata o atacado das preocupações coletivas do que para o
varejo das suas ambições pessoais.
nossa Constituição, e naquela ocasião mesmo inscrevemos na CarPor essa razão. indago ao emioente Senador Elcio Alvares ta Magna o princípio segundo o qual. cinco anos depois. ela deve-se procede a noticia que é atribuída ao Presidente da República.
ria ser alterada. mcdificada. revista. p:xque nós próprios sentíamos
O SR. ROMEU TUMA- Por fava, inclua o PL também tal necessidade. Pois bem. o que faz agora o Presidente Fernando
.. indagação.
Henrique é exatam.ente cumprir eSsa determinaÇão da própria
O SR. BERNARDO CABRAL- O Senador Romeu Tuma Constiruiç.ào.
está solicitando que acrescente o PL também na indagação.
Por que. então. essas manifestações agressivas. como '3. que
O SR. ELCIO ALVARES - S& fusideote, peço a pala- ocorreu ontem no Ceará? Houve uma guerra campal numa praça
próxima ao Teatro José de Alencar. Não podemos prosseguirdesO SR. PRESIDENTE (TeotoWo Vilela F'illlo)- Concedo a sa maneira. O PFL está aqui para dizer que é inteiramente solidápalavta ao nobre Senador Elcio Alvares. como Líder do Govemo. rio com o Presidente da República nesses episódios a que a Nação
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Uder. Sem re- está assistindo com pesar e com tristeza.
visão do orador'.)- Sr. Presideme, Sx's e Srs. Senadores. é evidente
Sr. Presidente. sobre o_Q~~curso gue acabamos de ouvir, do
que tenho tido um éomport.amento. com relação às baocadas do eminente Senador Rober;to Requião. do Paraná. meu amigo. devo
PP. do PTB e do PL. que repteSCD!a o pensamento político do Go- dizer que o Ministro Stephanes. da Previdência Social. que é Miverno demro desta Casa.
nistro pela terceira vez. sempre se houve com a maior coneção nos
·
Ao Líder Bemardo Cabral,. ao Uder Romeu Tuma.. ao Lider cargos que ex.erceu. Tanto como Ministro quanto como Deputado,
Valmir Campelo a millba palavra é sempre de convocação, de que o nosso Partidocorúia na sua atuaçao. e estou seguro de que as crio Goveme efetivamente precisa da participação ...esses Partidos ticas a-~ Ex1 .levantadas pelo Senador Roberto Requião. haverão
para que possa fazer a Jropostl mudancistu}ue já se encontta pr.a.- de ser esclarecidas plenamente por- S. Ex• o Sr. Miriistro. que tem a
confiança do seu Partido e. seguramente. a conf13Dça do seu Estaticamente ~Congresso.
Gostaria. de dizer que nos vários contatos que tenho maori- doe do País.
do com o Presidenle da Repdblica - e é importinte assinalar isso Muito obriga®.
o Senhor Femando Henrique Cardoso tem colocado o relacionaDuranre o discwso tkJ Sr. Edison Lobão. o Sr.
mento Govemo-pa.rtidos políticos Com a maior elevação.
TeoiÔnio Vilela Filho, Jfl. Vice-Presitknte, deixa a cadei·
Há pouco assisti a um pronunciamento no qual se criticava
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jefferson Pecritérios para. indicações. A ~vez. a independência, a senm.idade.
res.
a vísão de estadista do Presidente não permitir.\. nunca que o pmenchimemo de =xos. seja em· que ioslincia for, xegioml ou rede.al,
O SR. OSMAR DIAS - S& Ptesideote. peço a palavra
obedeça a impulsos que Dão são consttutivos na prá1ica p:Jlítica.
como Uder. credenciado que fui pelo meu Líder. Senadot- Bemar·
Sobre esses tnSs Partidos ear:npete-me dize:r. na condição de do CabraL
Líder do Govemo, que são fundamentais na hora em que estamos
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Com a palavra o
construindo uma nova sociedade e estamos tendo uma visão, atra- -Senador Osmar DiaS, por 51ninutos.
vés das propostas do Governo Femmdo Henrique Cardoso, inteiO SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Ccxoo Uder. Sem IOVisão
ramente favorável ao nosso País..
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. SenadOres. quero esclm:Portanto. aos Líderes Valmir Campelo, Bemaxdo Cabral e cer a minha posição. porque estou sendo incomodado. pelo nctiRomeu Tuma. neste instante, o apreço da Liderança do Ciovemo ciário dos últimos dias, por esse tema que está sendo disrutido
no Senado.
aqui. no momento.
O SR. EDISON LOBÃO -Sr. Presideote, peço a palavta
O noticiáriO dos últimos dias está ttatando o meu Partido, o
cano Lió...-r.
PP, como se ele estivesse trocando catgos por apoiO ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Teorooio Vilela F'illlo)- Concedo a Quero dizer que fui eleito por uma base muito importante do meu
palavta ao I10bte Senador Edisoo Loblio, cano líder.
Estado, os agricultores, a quem devo o meu mandato. E nêuhum
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como Lider. Sem re- agricultor e nenhum dos eleitotes que em mim votou, com certeza,
visão do omdor.)- $r. Presidente, Sr's e Srs. Senadoo::s. o PFL as-- endossaria um comportamento ÍtSiológico, como o que õs jornais
siste, com preocupação, âs manifestaÇÕeS interativas contta Sua descrevem nos últimos dias. do Partido Progressista.
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Não sou, evidentemente, daqueles que trocam cargos. p0r 83, de 1994 (n'l229/91. na Casa de origem). que proíbe a exigênapoio. Estou no congresso Nacional, no Senado e, com certeza. a cia de atestados de gravidez e esterilização. c outras ptáticas disBancada do PP no Senado assim se comporta também. Tenbo aqui criminatórias, para efeitoS admissionais ou de peimanéncia da re·
a concordância dos Senadores José Roberto Arruda. Bernardo Ca- lação jurldica de trabalho, e dá outras providências.
bral. enfun, dos Senadores do PP. de que. se estamos alinhados
Parecer favorável, sob .rt 283. de 1994, da Comissão
com o Governo. é na tentativa de colaboramlos. de contribuinnos
-de Assuotos Sociais.
- não apenas com o número de votos que significamos. mas com a
A matéria constou da ordem do dia da sessão oxdinária de 9
qualidade daqueles que integram o Partido Progressista-. de aux.i- do corrente. quando teve a ~a discussão adiada para hoje.
liannos nas reformas que o País está ft:clamando.
Em discussão o proje[O. em tumo único. (Pausa)
Em primeirO lugar. não acredito que seja verdadeira a notíO SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Pn:sidente. peço a pacia publicada hoje. e à qual o meu Uder. Bemardo Cabtal, acaba lavxa para discutir.
de se referir. de que o Presidente da República vai excluir o PP e o
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Concedo a palaPTB da sua base' parlameotar.
vra ao Senador Eduardo Suplicy. por dez minutos.
Segundo. mesmo que o Partido seja excluído por esta negoO SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Para diSC\llir. Sem
ciação de espaço político - e é nãtilial que qualquer partido pani- -revisão do orador) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. com
cipe desse tipo de negociação -. quero dizer que votarei sempre dois projetos apcnsados- das Deputadas Jandira Feghali e Maria
com a minha. convicção pessoal, com a minha consciência.
Luiza FontcneJe -. o projeto de lei em discussão trata da proibição
A respeito do discurso feito por representante da bancada de práticas discriminatórias contra uabalhado-res. especialmente
paranaense. um assunto estadual. mas que atinge os parlamentaJ:es mulheres e crianças. por motivo de sexo. origem. raça. cor, estado
do Estado do Par.má. quero dizer que não ~iviDdico õenhum car- civil. situação familiar ou idade, ressalvados neste caso as hipótego, não tenho nenhuma indicação. Não fuí eleito Senador para no- ses de proteção ao menor previstas no inciso xx:m do art. 7r1. da
mear ninguém. Fui Cleito Senador para tmbalbar pelas reformas Constiwição Federal.
Trata-se de um projelO de autoria da Senadora Benedita da
que precisamos milizar neste País, a ·partir deste momenlO importante da política naciooal que vivemos.
Silva, que proíbe a exigência de atestados de giavidez. esterilizaPortanto. quero aqui ressalvar que o Partido Progressista ção e outras práticas discriminaWrias para efeitOs âdmissionais ou
não pa:rti<:ipã deste jogo flsiológico da briga por cargos. O Partido de pennanência da relação juridica de trabalho. dando outras proProgressista está aqui par.t promaver aS reformas. e é assim que vidências.
Em seu art. 2Sl tipifica como crimes tais discri.miDações. esprocederemos. em todos os momentos. no Senado.
tabelecendo penalidades. No art. ~ acrescenta penas contra o em·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (1eff=ou P=s)- E>! convidaria o pregador. sujeitando-o a multas c proibindo a obtenção de emprésSenador José Roberto Anuda para seaetariar os b:abalhos.
timos junto a instituições oficiais.
O SR. JOSÉ. ROBERTO ARRUDA (PP-DF) - Com o
QuãnlO ao empregado prejudicado. oferece duas alternatimaior prazer, Presidente. mas, anres. eu pediria licença a V. Ex• vas. de reparação: a readmissão. com ressarcimento integral. ou a
para falar como Líder.
perCepção em dobro da remuneração correspondente ao período de
O SR. PRESIDENTE (Jeff=oo Pen:s)- Tem V. Ex• a pa- afastamento.
Recebeu parecer favorável da Relatora. Senadora Marluce
lavn.
OSR. JOSt ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Como Lider. PinlO.Sem IeVisão do orador.) - Sr. Presidente. .StAs e Sts. Senadores,
O projeto vem ao encontro de muitas necessidades e expeccomplementando o que já foi dito pelos Senadores Elcio Alvares e tativas, especialmente das mulheres e crianças trabalhadoras, aproOsmar Dias... desejo dizer que o único faror que me motivou a acei- ft:.iltdando direitos sociais conquistados oa Constituição de 1988.
tara incumbéncia do Senhor Prmdente da República de colaborar Reúne cm um só tcx.IO legal vários princípios sobre O asstJnto que
com o Senador ElciÕ Alvazes no lrabalbo de Lideiança do Gover- estão no texto constituciorial.
no. aqui no S.....OO, é a prc<lisposição da bancada do meu Partido,
Portanto. somOs favoráveis à aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Continua em diso PP~ com a experiência parlamentar qoc mlnc. com a experiência
de vida pJblica que soma ~ com a responsabilidade patriótica que cussão o projeto. (Pausa)
tem em. seus quadros --toma..-se desnecessário citar um a um os
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
componentes da bancada ao meu Partido. pela represeDlatividade
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Pn:sidente. peço a palaque tem -. é a absoluta coosciência que tenho e que :recolho em.
cada m~Dião de: bancada de que o nosso Partido deseja.. pmicipa:r: vra. como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - eonc.cto a palada forroulação do projeto de País que tomou forma a partir da eleição do Pn:sidente Femaudo Henrique Cmloso. E deseja participar vra ao nobre Senador J_ader Barbalbo. por vinte minutos, como Lída OODSIIUção desse projeto de Pais oom grandeza. com altivez, derdoPMDB.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Lider.
sem nunca colocar esse apoio CCitldiciooado a ne:ahuma variável
Sem revisão do orador.) - Sr. Presicknte. S~ ~doras. Srs. Sepessoal. partidiria ou qualquer outro tipo de: inte-resse.
Justamente por isso eu me sinto muito à vonlade para ajudar nadores. todos sabemos que a sociedade democnitica é fundada no
o Senador Elcio Alv~ a representar. Desta Casa. os intetesses c plur.ilismo e na divergência. Sem pluralismo e sem divergência,
inexiste a sociedade democrática.
os ideais de modifiCação e de reforiillllaçio da vida IJOcioi!a1.
- Quero, Sr. Presidente.. em DOmC da liderança do PMDB. reMuito obrigado, Sr. Pn:sidente.
O SR. PRESIDENTE Qefferson Petos)- Passa-se à
gistrar a nossa preocupação com fatos. com ~tecimentos e com
o noticiário da imptema em relação a esses fatos. que começam a
ORDEM DO DIA
criar um clima de instabili~ que não interessa à democracia
brasileira. que não interessa à sociedade brasileira.
Item ÚDic:o: •
Há poucos instantes, o Líder do PFL. Senador Edison LoDisalssio., em blmó único. do Projeto de Lei da ~ nG:
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bão. registrava a sua inquietação. Poucos meses atrás saímos de
uma eleição presidencial. O Presidente da República. que foí-eleito
no primeiro turno, está há menos de noventa dias no ex.ercicio da
Presidência da República. Sua Excelência se comprometeu, na
campanha eleitoral. a promover reformas, inclusive da Constitui·
ção. Disse isso em campanha. disse no seu discurso de posse. tem
sido enfático na necessidade de refoonas constitucionais.
O PMDB perdeu a eleição, o nosso candidalD à Presidência
da República não venceu. Meu Partido, posteriormente à eleição.
resolveu. através de seu conselho consultivo, apoiar o Governo.
Mas a minha preocupação. Sr. Presidente, Dão é só com o o dever.
que o Líder do PMDB nesta Casa tem. de dar. juntamente com a
sua Bancada. apoio político ao Governo. O que me aflige é a falta
de compreensão em relação ao momento político que estamos co--

meçando a vivenciar.
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prensa - discute a Previdência em Bras:t1ia. "Os generiis do Alto
Comando do Exército. reunidos 0111em. discutiram os efeitcis nocivos da prerendida reforma da Previdência Scx:ial pelo Govemo sobre oficiais militares".
Sr. Presidente. quero dar mais -um testemunho: vários Parlamentares que estão aqui participaram da teUn.ião do Conselho Político, quando a proposta da Previdência foi exposta -pelo Ministro
da Justiça. Nelson Jobim. Tive eu a oportunidade de mostrar ao
Presidente da República que se era para extinguir privilégíos. que
fossem extintos os privilégios de todos.
Quero dizer. Sr. Presidente, não em defesa do Presidente,
mas em defesa da verdade. que o Senhor Femando Henrique Cardoso manifestou. naquela oportunidade. preocupação em te1ação
ao uatamento acertado aos mil~. levando em consideração a
situação especialíssima do exercicio da proflSsio militar. Quero
registrar. por dever à vezdade. que o Presidente da República fez

Jã foi dito aqui - e faço questão de repetir- que a reforma
da Constituição é um ato normal e não de excepcionalidade. Ex- esse registro.
cepcional foi o falO de não ter o Congresso. na última Sessão LeOs jornais, no dia seguinte, publicaram que eu. como Uder
gislaliva. o Congresso que encem::u a legislawra passada. conse- do PMDB. naquela mmião. teria dito que não se poderia suprimir
guido realizar a revisão estabelõcida pela Constituição de 1988.
o din:ito dos professotes e permanecer o dos militares.
Não p;odemos estar. a toda hora. nesta Casa• .respccdendo às
Quero dar o meu lestemunho. como integrante do Conselho
Político do Govemo. de ter ouvido reiteradamente por parte do noticias da imprensa- às vezes, é verdade; às vezes. é m~ às
Presidente da República. depois de ter apresentado e colocado em vezes. é leviandade. Não II3tei da questão dos militaies. Quem tradiscussão propostas- a serem enviadas ao Congresso Nacional. co- tou dessa matéria foi o Presidente da República. que fez uma resmeçando pela Câmara dos Deputados. que as reformas poderiam e salva no sem.ido de que essas questões deveriam- serexarWnadas
deveriam ter a contribuição do Congresso Nacional em ajustes que
Estamos ~ com a ~forma da Previdência na Cámar.t
poderiam ser feitos no seu texto. O Presidente. em momento al- dos Deputados. E o momento de se discutir esta questão CODi seregum. disse que as refenDas a serem enviadas paza o Coogresso ti- nidade. N""ao vamos passionalizar. Há uma- refotma coostltucional
nham o condão da verdade. isto é, que seriam de tal ordem que que não é para um Governo, mas para a sociedade como um todo.
Concedo, com g:raode alegria. um aparte ao nobre Senador
não poderiam receber a contnbuição valiosa que O Congresso NaElcio Alvares.
cional seguramente ~0 que nos preocupa. Sr. Presidente, é que o Settbor FernanO Sr. Elcio Alv"""'- Nobte SeDada. o Wscllrso de V. Ex'
do Heilrique Cardoso. com menos' de 90 dias no Govemo, haven- é_ muito importante. é intei.r.unente con.seosual com o grande sentido prometido reforma da Constituição na sua campanha. havendo meDto nacional. Não ~samos procurar o tempo porque o fato
assumido com essa platafotma. possa. em 90 dias, estar a receber- foi recente. O Presidente Femando Henrique Cardoso teve 34 mimanifestações públicas de hostilidade em relação a essas refotiilaS, lhões de votos. Elegeu-se no primeiro tumo. e a sua campanha foi
como ocorPeU no Rio de Janeiro, em Fortaleza e aqui em Brasilia.. inteiiaiÍlente límpida. transparente. Sua Excelência falou. em todos
No regime democrático. que é o regime do phiial.ismo. ore- os momentos. sob«: os seus objetivos de refon:na. o que pretendia
gime da divergência. quem discorda das reformas que apresente, fazer. qual era a sua expectativa para o nosso País. Obviamente.
que dê a sua..contribuição, que divirja! O que não é possível é Senado~' Jader Barbalbo, o que está acontecendo no Brasil - e o
criar-se um clima ani:tj:cial de instabilidade política-Para o-País e Congresso pm::isa tqmar esta postum. porque. no caso, lambém
para a sociedade brasileira. depois de um periodo de estabilidade deve ser denunciado o sentido político das irianífestações - é que
interrompido. de cena forma. com o resultado do Govemo do ex- as ll13D:festações nãO
a opinião oacional tmduzida DO
Presidente Femando Collor de Mello.
último pleito. mas sim setores privilegiados que sempre tiveram
Todos nós esperávamas que, naquele nlODlCnto, tivesse sido tratamentos especiais. E pior: uma enlidade sindical. ligada a um
estancado e encerrado o período de arbítrio e que. efetivamente, partido político. toma ácintosamente o comando dessas manifestapassá.ssemos a vivenciar a Óemocracia tão desejada e tão esperada_ ções. Isso representa. na· verdade. o alon.gamentD de- um prélio popor todos nós.
lítico que se eocerrou com à eleição do ano passado. Mas não teEstamos a esttanhar essas manifestações. que JX.Xieriam mos dúvida nenhuma de que. dentro de uma tá.tica de aparição.
oco.rrer de fonna uibana. como contribuição à vida democrática. onde vai o Presidente da República. acompanha-o o cinegrafista.
que poderiam ocorrer através dos partidos na Câmara. como está os fotógrafos e os jornalistas. Faz parte da técnica de agitar. de fa-

-!liam

ocotrendo aqui no Senado, e através dos meios de coo:nmicação. zer com que essas manifestações aconteçam juntamente com o
através da imprensa.
Presid~nte da República. A Nação tem que ser advertida em relaSr. Presidente. Srs. Senadores. não se pode admitir aqueles ção a esses episódios,. porque. na verdade, estamos voltando a um
que. em nome da democracia, querem agredir. desejam. no caso. velho sistema de protestar. inteiramente descabido dentro da detumultuar, quando hâ vias normais para expressar a divergência, mocracia plena que estamos vivendo. E V. Ex• está abordando o
para expressar o descontentamento.
fato com muita propriedade na fase inicial e quero reiterar, neste
Sr. Presidente. antes de conceder o aparte ao nobre Senador instante. que o Presidente Femaudo Hemique lambém está inteixaElcio Alvares. que o solicitou. desejo registrar também. com preo- menr.e imbuído da responsabilidade que lhe foi confiada pelo povo
cupação, não só as manifestações que ocoxrenun nci Rio, aqui em brasileiro.. Sua Excelência já ~mnou. doa a quem doer. que as :reBrasília e em Fottaleza. mas tainb6m as dos tmsidentes dos clubes formas serão roalizadas. Em relaçãO à '!'gunda pane do protnulcia·
mCDlo de V. Ex•, quero ser testemmba das suas palavtâs, quando
militares.
Vejo. no noticiário de hoje. que o Alto Cc:tm3ildo,..; diz a im- V. Ex• abordou. com muita propriedade. na reunião dos Lideres.
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no Conselho Político. a questão das 2JX)SCDtadorias. V. Ex• o fez favorecendo a criação de um clima que não é favorável não diria
com notável espírito público, falou de uma maneira genérica: Dão- ao Govei:D.o. mas i s.ocíedade brasileira.
podemos admitir aposentadorias especiais..~ no momento em que
Ontem o Mm1stro da Aeronáutica compareceu a um almoço
V. Ex' fez essa referência, evidentemente fomos rodos envolvidos, em sua homenagem. oo Rio de Janeiro. Publica o jornal Folha de
principalmente nós, Parlamentaics. que fazemos parte de um iosti· S. Paulo de boje
lUto tão questiooado. E ficoo certo, Senador Jader Bubalho, inclu·
''O Ministro dl Aeronáutica, Brigadeiro Manro José Miransive pela sua voz. que nenhum Parlamentar teria qualquer tipo de da Gandra. d.is.St' oatem. DO Rio. que os presidentes dos clubes miconstiaD.gimento para adotar uma medida que representasse o fan litares "têm liboercW:iot de upressar coisas que; As vezes. o ministro
das aposentadorias especiais. Portanto. acrediiO que bt um concei- militar não pcxk durr. nio deve d.izer e tem dificuldade de justifito, há uma vontade política, há uma disposição do País e do pro.. car j.lnto a tropa por que o.io disse."
prio Congresso ·no sentido de que manifestações isoladas Dio via
A frase fo1 chu cm ~ta ao podido de um jornalista para
modificar o rumo de um País que sabe o seu destino. Cumprimen· que comentasst um munfeslO diwlg.a.c:b oa óhima segunda-feira
to V. ~. porque tenho a ce:neza. já por essa fase preliminar do pelos presidealcs dol c klbes Milillr, Naval e da Aeronáutica.
disa1rso. que V. Ex.• vai realizar uma peça. que deve ser escrita
No telto. qur 01 ~ dizem ler a fmalidade de transminesta Casa. de advertência: sobretudo porque o autor é um homem tir ao Governo. o ~ de espirito dos oficiais das Forças Aimaque deseja cootribuir pam que o País te.nha a sua democracia cada das, os prcstóecllr~ dOI. cJubes. aflilD.Illl que da Medida Provisória
vez mais estáve4 cada vez mais tmnqüila. Muito obrigado.
nSt 936, que modúK.a a data do pagal:nenro do funciooalismo, deriO SR. JADER BARBALHO - Senado< Elcio Alvares, vam "a desle&ld&dr & ID3ii!"DSibWdade social. a manipulação cooláagradeço e acolho o aparte de V. Ex• ao meu pronunciamento, em bil e a yufamaçào dlm~s.uç.a.."
que dá o testemunho da miDha interVenção naquela mlnião e da
O Sr. M1nutrP d.l Anocáutica teria. segundo a i~.
postura do Presidente da República em relação ao faro.
usado adJd..l'"'~ wo~~n pan defmir os sentimentos dos quartéis.
Eu disse ao SCDhor Presidenle da RepiÍblica que, como ex- Segtmdo ele.·~· b• m.u~:nbçio, mas'bá iDcerteza e i.oscguraoMinistro da Previdência Social con.sidetava. de fato, que era ne- ça".
fasta aos im.m:sses do País a peiiillUl&lcia das aposentadorias esSr. ~lio.lrnlr '"""' e Sn.. Senadon:s. pmocupa-me. como
peciais, das aposentadorias por tempo de serviço, motivo pelo qual Senador di R~t-ü.. a. · t.a1.1• dr o Ministro da Aeronáutica. sCntirpoucos países no mundo ainda brigam na sua legislação.
se com Ul.SC'~.t f"'""'<•-ur- mr que um Govem.o que ainda não
Eu disse ao Senhor Presidente que haveria diflCUldade completou ;k 1 ,;h.u .J.& """'" ~ esteja vivendo problemas dessa
imensa em fazer tramitar a matéria no Congresso !ôC apeDil5 deter- natureza no mo.~o" f'm QUC' tenta implemetltar o que prometeu
minados setcm:s fossem atingidos, excluídos. e outros fossem em ca~a e w .. '"'" 0 quf' pranetcu no seU discurso de posse e
mantidos com o tratamento. A proposta teria que ser clara, seria nas suas Cl.UlJ~'I:l ... , , EZ:a 1~
N.i<" h•, u.:n.... v h~\...kc~. não há clima pua essa insegunecessário demons~ à sociedade que Dão seria pua o Governo
Femando Henrique Cardoso que estarlamos fazendo a reforma da rança. KJJ." mv,a.~• .J.U NU. seja a insegurança que possa ser
Previdência Social,
!""" umá geraçW. !""" a p<áltima gera· dita por ~·kJur· -.n ..... to.'C"kl.ade. Temos a obrigaçlo de dar seção. E o Presidente. façamos justiça, acolheu e detel'Dlioou ao Mi- guÍanç.a .t(l f' ~ \ ~ .. .11'1 ~~ ... ' " '
N.;,, b.11 , l..aw. ,.. J«rnUM'l~t há um Presidente eleito. eleito
nistro NelsonJobim que a proposta fosse n::feita.
Recordo-me bem que vários Parlamenta.Ies disseram a Sua em JX!IDCin' turno. ~~ mADlrestação inequívoca da maioria
Excelência. naquela oportunidade. que já o texto deveria ser claro. do pc:No l::n.WrllD ~u ~Ja.ti!Ç(Ie$ funcionando oormalmente. nesde tal OJ:dem que a legislação complementar já tivesse notícia do te Pais..
H.l quem ~ ..sr.'ft'P' das propostas de refonnas. quem
que ela seria no texto da proposta de refonna coostituciooaL Vários Parlamentares que estio aqui,. inclusive o Senador Bemardo quen dJ~npr d.&t ~ ~-ana.mentais. Sinlo-me à vontade.
~. n.a tnh.la.... IA ~-., mmba divergência em relação a
Calnl. intotferir.lm.."" oportunidade.
Sr. Presidente, assusta-me esse fato. porque refotma consti- uma deW Sus,~-.. u.w.t.k>, porque f minha divergêDcia foi
tucional não deve ser tratada como matéria para lflii goVem:o.;--pode acolhIda. pelo f"ft'~ow .la Rep~bbca. que, num gesto de comser a obrigação oo o projeto político de um govemo. Uma reforma preeoslo. ~ lll r-- •· t-4-•J1ai!O Naciooa.l a reforma da Mediconstitucional é pua a socitdade. com vistas ao futuro. Não imagi- da Prov tS6na o" lj ~ ...
namos fazer uma refonna constitucional pam quatto anos. e sim
V.&mea dno«J.• t MDt• •neu::iar a demociacia. vamos conpara os próximOs (Juueutã3nos.
- tnõuir rom r;s tiL"-""• P~ll..l5 dr vtSUS. mas não Vam::JS criar. Sr.
n.~ <.. """'f1"D1.)_ WJ& DO Congresso Nacional, seja nas
TCDho difi01ldade. portanto. Sr. Presideuoe. S,_.. e Srs. Se· Presu:ieDle.
nadmes.. de entender como. no n::gime democrático, a disco!dãncia rua.s. seJa aaodr kl' llr'•«' Pas... um clima de instabilidade. o qual
possa ser feita. através de insultos. através de apupos.. attavés de não IDCn::C:t" o Go;~CTD ~..,.. ~e muito menos :meJeCe a sociedade br.tstl~tra..
violências.
Não. não se con.strÓi sociedade dem.octática dessa forma;
O .SR. Gt. R 4.! [)() \tE. LO - Sr. PrcsideDle. peço a palavra
CODSnúi-se sociedade democrática mediante divergência. A diver- como Líder.
gência é fundamental. Sociedade que não tem divergência, onde
O SR. PRESIDE: "TE (Jefferson PeRS)- Estava inscrito o
não bá o pluralismo de idéias. não é sOciedade democrática.
Senador Ademu A.nd.ra&. IIWo como o nobre Senador pede a palaPode"'mos divetgir da proposta do Senhor Presiden!e da vra como Lider, lera a preferêocia.
Replblica. que, por sua vez. deixou claro que aceitavL que roqueConcedo a pala\oT.l ao cobre Senador Geraldo Melo. por
ria,. que esperava a Contribuição do Con~sso. Sua Excelência vinte minutos.
O SR. GERALDO MELO (PSDB·RN. Como Uder. prousou até o termo "ajuste'~ ~ que o Congresso poderia ajustar o
nuncia o seguíme discurso. Sem revisão do orador.) - Sr; Presitexto das propostas das emendas coostinlcionais.
Estamos assistindo. Sr. ~sidente. a um clima que se cria dente. Sr' Senadora. Srs. Secadoles., ttago. em nome do meu Partipor determinados seton!:S que começam a :mdicalizar. Temo que, do. uma manifestação que secunda a preocupação expressa. pelo
radicalizando. esses setores estimulem a radicalizaçáo de outros, Líder do PMDB. Senador Jader Barbalho.

=

St",.

ANAIS DO SENADO fEDERAL

Março de 1995

413

A última semana, neste País. desenhou no horizonte sinal sensata manifestação da Senadora Marina Silva. S. Ex& dizia onbastante pmocupante: a movimentação de rua. Como se, de repen- tem que n6s não devemos engrossar aquela onda de protesto que
te. fosse exigido de um Presidente da República que tem 8 sema- se levantoU no plenário do Senado, potqUe havia uma série de awnas de mandato que o mundo dillcil que lhe foi entregue pudesse sações ao Govemo do Distrito Federal que não estavam provadas
ter sido :relapidado e que estivéssemos cr:n coodições de viver hoje no e era preciso dannQS aos fatos a oportunidade de se mostrarem inpais dos nossos soobos. por um passe de mágica de Fcmando Henri- teiros e, aí sim. se poderia julgar o-que ocaneu. se foi bom. se foi
ruim. se foi certo. se foi CIRdo. Concordo com a Senadora.
que Cardoso. duru!le 8 semanas A lienledos destinos do Pais.
Penso que estamos vivendo um momeDto em que o "denunNão sei se é Norberto Bobbio que nos fala da democracia
institucional e representativa coexistindo com a chamada demo- cismo" irresponsável precisa ser banido deste Pais. Precisamos vicracia dircta, ~odo õs movimentos de rua a expmssão, a forma de ver em um país em que os bandidos. os im:sponsáveis, enfliD. todos aqueles que não cumprem seus deveteS para com a sociedade
exeteú:io. da democracia direta.
As p:essões. como sabemos. fa21:m parte do exen:ício de ou .para com o Estado sejam pui1idos; todos os conuptos. todos
uma democtacia- cxmo disse muito bem o Senador Jader Barba- aqueles que se aproveitam do dinheiro público sejam punidos. De
lho- pluralista. que é. por excelência. a convivência da controvér· acordo. Mas também Jncisamos viver em um pais em que valha a
sia. Mas, até mesmo o exercício da democracia direta terá que ser pena não ser uma dessas pessoas, valha a peoa ser docente. ser digfeito. Sr. Pmsidcm:e. Sts. S~ com a mesma n:sponsabüida- no, ser ccxreto. Porque o homem. ir.i dormir, se for digno. correto
de com que se cobra dos maDda.tários do povo, desde a Casa dos e homado. com a tranqüilidade de saber que o seu nome não vai
V creadores do menor Muoiápio do País. até a niais alta Corte do ser misturado com o nome de corruptos, porque. ninguém vai acuP:uiamento bnlsileiro. e até o gabinete do Presidente da República. sar ninguém im::sponsavelmente neste País.
Se se quer, como defendia ontem o Senador que representa
Tomara que o "denuncismo" exacerbado, que tomou conla
o Partido Socialista Brasileiro nesta Casa. o Senador Ac:iemir An- do Brasil dtq:m~e tanto tempo. ceda lugar a uma atib.lde de vigilândmde. que a lideru!ça sindical seja reconhecida como uma: lideran- Cia.. de IeSpOnsabilidade, em que saibamos que a probidade, que
ça tão qualifiCada- embora. cu proteste e divirja toulmente desse tanto defendemos. exige que sejamos probos. inclusive com as paconceito -. se se quer que a liderança sindical seja ~estida da lavnlS, probos em. relação à boma alheia, probos em relação à digmesma responsabilidade e da mesma competência que têm os rep- nidade alheia.
Pois bem.. O que completa a miDha preocupação é que.
resentantes escolhidos pelo povo. tem-se o direito de exigir dessas
lidetanças a mesma responsabilidade que se exige dos Senadores, boje. o que está segurando esper.mças acesas na casado povo brados Deputados, dos Ve~. dos Presidentes. dos Governado- si!eiro é o fato de que. por cima de todas as nossas dificuldades,
divergências e problemas, o País navega sob a proteçio de uma
O que vimos esta semana oão foi issO.- que faz crescer a nova ~idade económica. Uma moeda. o real. a sua estabilidade.
minha pr-eocupação? .O con}m.to de outras circunstâncias. Primeí- O desvario dos Pf"ÇÇS começando a ser esqu~idõ. -IsSo. que é tãO
ro, abrindo ao governador Crisl6vam Buuque um ~dito de coo- importante ·no dia de boje. quando o brasileiro comum está indo
fiança.. o qoe terá sido feito com S: Ex,&, a grande cilada Ql;le se ar- pan a rua eon:qnar farinba.. batata. came. tomate. No dia de hoje,
mou para ele, levando seu govemo a ser fmanciador de uma mani- que"'ele pega o seu ''realzinho" e quase que agtadece em voz alta a
festação popular, cuja oportunidade. características e dimensões existência de uma moeda que xestabeleceu a esperança neste País.
não quero discutir. mas wjo fmanciamento qualquer cidadão bra- E como se isso não valesse nada. vejo de tepeiU. por exemplo, o
sileiro tem .o direito de questionar.
episódio do alegado vaumen<o de infonnações pelo Banco CcnF100 pensando, Sr's e Srs. Senadc:lms., se aquilo que ontem tru: por !IWs que credite ao nosso Colega de Sergipe. por mais
foi defendido com tanta vee:mêDcia por alguns Colegas nossos ti- que creia no sentimento pa1ri6tico. no propósito conStrutivo que S.
vesse sido cometido por mim. como Governador' do Rio Grande Ex& há de ter tido. no seu desejo de p~eservação do interesse naciodo Norte. por V. Ex•. s..u.dor E1cio Alvares. no &pírito Santo; nal, por mais. que eu~acredíl.e ~.não posso deixar de dizer que
imaginem se tudo aquilo tivesse sido feito na Babia, pelo Senador não foi propriamente uma atitude muito responsável a de cria:r um
e ex-Governador Antonio Carlos Magalhães. que <fiscurnos can- clima de incerteza ia!. de insegurança la!. de pulverizar DOiicias
dentes teriamos ouvido aqui protestando contra o uso da máquina suspeitas. imptossões. dúvidas sobre se o Presídentc do Banco
do Govemo para fmanciar Q)OVimentos potiticos; para fmanciar Central que amanheceu o dia vai ser presidente ao anoitecer. se
manifeslações popula= de divergência em IObção a P'OJ>OSiaS depois de amanhã ainda teremos as mesmas auroridades gerindo a
que estão seodo discutidas ein um País que dispõe de um Parla- economia nacional. O fato de se instilar esse tipo de dúvida. prin~
meoto que está à altura de fazer essa discussão em nome de todas cipalmeate naqueles cujo compomisso é maior com o ganbo fácil
as forças que estão aqui n:presentadas. Não sotDente à altura. mas do que com o fururo do País, criou o caldo de cultuia, o ambiente
que já se IDaDifestou _disposto a fazer essa disaJssão. Aqueles que, ideal para que o especulador se aproveite. Par.t o especo lador, se o
de alguma fonna. se sintam identificados com esse tipo de movi- Bmsil penler pedaços. azar do BtaSil. CODiaDto que os pedaços cormento. com o insulto ao Senhor Presidente da Repúbl!ca, com a ram para o seu bolso.
Penso que um Senador:_ da Rep:í.blica ou não está ciente da
agressão física., aqueles que bademaram DO Rio Qe Janeiro.- em
Forraleza. se têm rqresentantes nesta Casa ou nã Câmara Federal n:sponsabilidade que esta Tnbuna ~senta. oo não foi alertado
solidkios com eleS. onde estão as vozes desses ~presentames que para o grnnde eco de sua v~ do quanto pode repercutir e ecoo.r
deveriam estar aqui manifestando- a sua divergência, com o seu em cada casa. sobretudo nas casas onde se reúnem e pensam os esbisturi. fazendo a cirurgia de cada proposta, mosttando os errOs do peculadores. ou então esse Plano Real não vale nada para algumas
I'IOsidcnle da República. demmciando as soluções equivocadas. pro- pessoas; ou então os projetos pollticos de algumas pessoas. grupos
pondo as boas soluções, sem nocessidadc: de levar a multidão a en- ou panidos, ou a vontade de bmar os passos do Governo de Ferfremar as motocicletas do Exélt:ito. que guaroam uma· autoridade.
nando Henrique. ou então a vontade de dizer que aquelas. bobaA mmha prtOCUpaçâo, Senador Jader Barbalho. é ainda gens inoportunas. aquelas análises .nem tão competeDtes, que fomaior. porque, por U.Jlllado, vejo essas manifestações. essa postura ram feitas quando o Plano Real foi apresentado ao Bmll. de dimr
do Governo do Distrilo Federal E vi - lembro-me bem -, uma que aquelas eram as análises certas.. E como se de tq)eDte acbásse-
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mos que o ideal era ver soçobrar o Plaoo, destruir-se o Plano Re3,l. dor Jader Barbalho. Esperei exatamente a peocepção de que V. Ex•
ccntanto que os vozeiros dessas posíções p.Idcssem bater no peito estava no final do discurso. V. Ex• realizou talvez uma oração prie dizer que tinham razão.
morosa. não s6 pelo discernimento e equilíbrio mas sobretudo por
Por isso, Sr. Presidente. pensei que deveria - mesmo sendo uma visào imensa deste País. até. eu diria~porte de estadista.
um Senador novato, mesmo sendo alguém que acredita que deve Quando olhamos o Brasil. o fazemos com olhos de grandeza. Nes·
fazer da sua ~ aqui um grande apteodizado com os mais te instante. subscrevo inteiramente as palavras de V. Ex1• para afirexperientes. os que já percor.reram muito mais do que eu os catni- mar que fOi realmente um Iriõmento em que o Congresso leve uma
nhos dos salões.. dos cotiC<iores~ os que já viveram muito mais do C$\u.incia de inteligéncia. de valor e. acima de tudo. o merecimenque eu as tensões. as incertezas, os ricos momentos de dúvida, de to de um Colega que. vindo agora da nova legislatura. já dá uma
tensão, de negociação e de decisio do Coogresso Nacional- faur demonstração muito sólida daquela que ser.á a sua participação
um apelo a esta Casa. pam que nos unamos e não peanitamos que efetíva no processo democr.íiíco. Parabéns a V. Ex• pelo discurso.
o Senado Federal. ao invés de :ser a Casa onde os sonhos tomam A sexta-t'cin. ganhou um novo brilho com a sua oratória. e siiicera·
foc:na e amadurecem. onde a coisas acoatecem chegando ao seu mente quero dizer. não na condição de Líder do Govemo. mas na
estuário normal se lraDSformasse na Casa dos acendedores de fo- de um Senador que tem muito apreço por esta Casa. que subscrevo
gueiras.. Que respeitemos a espc:mnça que se reacendeu no coração intr.:itamentr.: as palavras de V. Ex•
do povo brasileiro.. Que tCDbamos divergências cem o Govemo!
O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado. nobre Sena·
Isso não eslá s6 no nosso direito, estA até no nosso dever maaifes- dor Eiciº _Alvares. A.s paJavras de V. Ex• e as do Senador Jader
tá-las. exprimi-las. Que diswtamos se a solução que nos é apre- Barbalho apenas dio a medida da generosidade de ambos. para cosentada é a melhor solução. Que ofereçamos uma alternativa que migo e me deixam profundamente confortado e comovido.
nos pareça melhor. hso faz parte do nosso dever. Mas. pura e simO Sr.José Roberto Arruda- Pennite-me V. Ex•umaparplesmente. tomar medidas ou atitudes, ou fazer revelações incom- te?
pletas e imperfeitas, fazer afumações que somente contnOuem
O SR. GERALDO MELO- Com pnzor. ooço V. Ex'
para criar um ambienle favorável para cpe os especuladores gaO SR- PRESIDENTE (Jefferson P=s)- Nobre Senador
nhem dinheiro às CU$laS do Brasil. h custas da nossa moeda, às José Roberto Airuda.o tempo do orador está esgotado.
custas do nosso povo, isso não é um bom exemplo. Isso não pamO Sr. José Roberto Arruda- Sr. ~dente, se V. Ex• me
ce ser aquilo que o BiaSil espera dos seus Senadores.
permitir. f~i o aparte em 30 segundos.
OSr.Jadcr ~arbalho -Pemrlte-me V. Ex• um aparte?
O SR- PRESIDENTE (leffer.;on Peres) - Pois não. SenaO SR. GERALDO MELO - Com o maior prazer. ouço à -dor J"'é Roberto Amlda.
apute do nobto Senador Jader Barl>albo.
O Sr. José Roberto Arruda - Em primeiro lugar, quero
O Sr. Jadcr Barbalho -Senador G=Jdo Melo. não pode. também pedír desallpas. as mesmas que os Senadores Jadcr Barria deixar que V. Ex~ descesse da tribuna sem n:gistra.r o privilégio balho e'EICio Alvares pediram a V. Ex•. no momeoto em que V.
com que a Casa ouve V. Ex.•.
Ex• faz, realmente. uma. oração. não s6 primorosã. como oportuoa.
O SR. GERALDO MEW·- Muito obrigado.
~a de acrescentar aos disalrsos que V. Ex• e o Senador Jader
O Sr. Jadcr Barbalho- V. Ex• fala do seu pouco aJRildÍ- Baiba.Iho pronunciaram hoje nesta Casa apenas uma reflexio. Esta
zado. Quero. no ent.anro, rumprimentar a Casa. cumprimentar Casa. por mpresentar o espírito federativo. não vOf:a apenas: ela
priDcipalmente a ~ do Rio G.ande do Norte pela pn:- també!n pensa os lllOPlCDtos importantes do País. Nes.ra. sexta-feisença do: V. Ex• no Senado. pelo disrurso com que nos brinda nes- m. penso que o Senado Fedctal. com a preseoça de V. Ex's oa trita sex.ta-feira. Gostaria de enfatizar também. junlamente com V. buna. está dando uma importame cootribuição t pm:ela da socieEx-~. o faro de que a democxacia é fundada na divergência. Tanto dade que pensa o momenr.o deste País. E quero dizer mais. Senaeu como V-Ex• já fomos homens de oposição. Considero que a dor. O projeto que o Presidente Femando Henrique Ca1tloso enoposição é fundamep.lal para o BI3Sil- para a B""'il ou para qual- cama. de tnmsformações na vida nacional al:rav& do estado dequer democracia. Passamos a nos p:eocupar quando se começa a moc:rático, encootra_resistências. Há que se pensar que essas~sis
confundir oposição com irxesponsabilidade. e aí quero concordar tências. qui partem. muitas vezes, de orpnizações populaxes. que
com V. Ex• Considero que a denúncia de boa-fé. a dcmincia que no passado IeCCDtc deram contribuições importantes aos avanços
indique a procedência dos.. dados é um dever e um dever funda- democráticos e à defesa de direitos legítimos de parcela da sociemental da oposição. que coDtribui com o Govemo e que contribui dade. não estariam, por engano. defeodendo. ao inv& de direitos.
funda.menlalmente com a sOciedade.
simplesmenle privilégios. Mas. teoho esper.mças fundadas de que
O SR- GERALDO MELO - Estru de pleno acotdo com os episódios dos úhimos dias sirvam de en:tinamento aos homens.
responsáveis.. c que ~lOmemos o c:aminbo natural da discussão das.
V. Ex•
O Sr. J.ader Barbalho - O discurso que fiz há pouco e o nossas divergências pela via. absolutamenle democr.ítica. E. prindiscurso que V. Ex• faz não é no sentido de que a Oposição deixe cipalmente, que esses movimenros não percam a legitimidade. porde e:teteer o seu papel, que é fundamental para a democtacia e é cjuC insufbdos por CanaiS de recursos públicos que não são os da
fundamental também para o Governo. O que estamos a alertar é sua história e nem pertencem à tradição e às suas origens.
que está muito cedo. mas muito cedo mesmo, para se criar um cliO Sr~ Bernardo Cabral- V. Ex• me permite um apane.
ma. artificial e se atrapalhar não somente o Governo. mas se :u:ra- nobn: Senador Geraldo Melo?
palhar. fundamentalmente. o País. Quero pedir perdão à Casa por
O SR- GERALDO MELO - Ouço com muila homa V.
ter interrompido o brilhante proo.unciamenro com que V. Ex• brin- Ex'. nobn: Senador Bemattlo Cablal
·
O Sr. Bernardo Cabral- Sr. Presidente. como S. Ex•. o
da a todos. nós.
O Sr. Elcio Alva=- Senador G=Jdo Melo. penníte-me Senador José Roberto Armda, não gastou os trinta segundos. soV. Ex• um aparte?
_
braram-me quime. Espero que, neles. eu possa fazer aquilo que ao
O SR. GERALDO MELO- Ouço com emoção. com ale- longo do disc:Uiso do eminente Senador Geraldo Melo não pude
gria c com humildac3e as palavtaS de V. Ex•
fazer.
•
O SR. PRESIDENTE (Jefferson P=s)- Senador BernarO Sr. Elcio Alvares- Tive o mesmo sentimento do Sena-
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do Cabral. o seu relógiO, realmente, está com o ritmo esquisito.
porque S. Ex" gastou, sim. Mas não seria eu que lhe negaria o
aparte.
O Sr. Bernardo Cabral- Obrigado. Sr. Presidente. Veja.
Senador Geraldo Melo, como esta Casa flca: se interrompe V. Ex•.
antes do tempo. quebra a linearidade do seu discurso, sério, denso,
oportuno. de quem vem de um mandato de Governador de Estado
e, portanto, nio usa a tribuna para fazer ou um salamaleque ou
uma crilica desas!rada. Mas se o intenompessc no meio. disporia
de mais tempo. Como deixo para o fmaL fiCO na situação desconfortável de não lhe poder dizer tudo que queria. que gostaria, em
termos de registrar a oportunidade com que V. Ex• pronuncia seu
discurso. Como ·a Presidência já fez uma benevolência- ainda
bem - sem quebr.u' o qimento, quero dizer a V. Ex,.I que vale a
pena ser seu Colega no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Queira encemr

Plano Real sobre o qual agora navega a Nação. Ora. nenhum de
nós tem criticado o Plano Real. Senador. Defendemos a estabilidade do atual processo econônúco. _Estamos qi_ticando as medidas
que o Governo tomou visando gerar superávit comercial na balan·
ça de pagamentos. o que~ de certa fortÕa. talvez estejã c:aminbando
no sentido de destruir esse Plano. Essa contenção desbragada de
consumo, esse aumento insuportável de juros. a dificuldade ao crédito. isso nós conden:gnos. No enWllo, Se_n__ador. o que nós e esse
povo que está se teUDindo lá fora eslamos afmnaodo é o que a opinião pública btasileira não está ouvindo. Se V. Ex• assistir aos no- ..
ticiários da televis3.o e dos rádios e ler as opiniões dos grandes jornais deste País, observaxá que existe uma pn:gação mentirosa de
que essas reformas vão fazer o Bxasil caminhar para melhor.
Essas questões têm que ser discutidas. analisada.s. e estamos
aqui. nesta Casa. par.1 isso. E V. Ex.• vetá que essas tefonnas não
passarão no Congresso Nacional como estão propostas pelo Presiseu discurso. ~Senador.
dente da RepúbliCa. A primeira- dCITOla já se deu ontem. Se fosse
O SR. GERALDO MELO- Sr. Presidente. para encenar feita uma pesquisa há sessenta dias. V. Ex.i veria que 70% da pomeu discurso, devo apems agra.docer tanto ao Senador José Ro-- pulação btasileir.l estaria a favo[' das reformas. porque dia e noite a
berto Armda. quanto ao Senador Bemazdo Cabral, e dizer que me televisão e o rádio batem na cabeça deles afumando que a reforma
basta. para descer dcsra tribuna. deixar feito o apelo que. acredito, é a saida para esta Pátria.
existe no coração de todos: que sejamos sérios e responsáveis. nesO movimento sindicaL o movimento das comunidades orte País, para não deixannos que se apaguem esperanças que mal se ganizadas. que têm uma percepção diferenciada da que tem hoje o
acenderam na Casa do povo brasileiro.
Govemo e os setores ligados ao neoliberalismo• .oão possuem um
Muito obrigado.
canal de manifestação de seu pensamento. uma vez que as colunas
O SR. PRESIDENTE (Jefferson P=s) - Coac<do a pala· e os comentários da imprensa são feitos no sentido inverso. Nesse
vra. por 20 minutos, ao nobre Senador Ademir Andrade, como Lí- aspecto. Senador. vemos a utilidade das manifestações.
derdoPSB.
Os uabalhadores não têm um meio de cotiWnicação para se
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSS.PA. Como Líder. Pro- manifestarem! V. Ex• conhece algum canal de televisão neste Pais
nuncia o segui:ol.e discurso. Sem revisão do onuior.) - Sr. Presi- cuja concessão esteja nas mãos da CUT, da. CGT ou da Força Sindente. S~ e Srs. S~s. nesta manhã de sexta-feira. esta Casa dical? V. Ex• conhece algum jornal de. circulação nacional que
discute problemas extremamente comcmsdos por toda a imprensa pertença à orgaDizaçio dos trabalhadores? v.
conhece r.idios
btasileira..
·
qu': não estejam na mão de políticos normalmente ligados ao sisteComo representante do Pmtido Socialista Bmsileiro. co- made poder?
mungamos das proocupações aqui levantadas pelo Lider do
Pottanto. os traballiadores usam o meio de que dispõem
PMDB e pelo Senador do Rio Gmnde do Norte. Geraldo Melo. para~ manifestar. e é is_so que estão fazendo. Eles não são contráN"mguém<nais. nes<e País. tem a COIDplCellsão Ião clara do inte=- rios ao Presidente Fernando Henrique CardOso nem aos aspectos
se em manter as instituições brasileiras. Nillguém mais do que nós extremamente.positivos do Plano Real. Eles são contr.irios a essas
e muitos dos que estio aqui -que sofretam na camc. durante anos refotma.S.. porque consideram que algumas delas prejudicam ainda
e anos. as CQDSOqúências de um Rgime de ditadma - tem a com- mais o Bmsil. abriodo mais ainda as suas portaS ao capital internapreeo:sio clara do qu~ é a _demoaacia. Muitos deram a sua vida cionaL entregando riquezas desta Nação. com taoto uabalho conspara que esta democracia existisse hoje: nesta Casa. Portanto. antes truída. ao capital pr!vado. que. muitas vezes. só objeliva o lucro e
de mais nada, o que se faz aqui - creio que da parte de todos os jamaís enxerp. a questão dos desenvolvimentos social e regionaL
Sn;. Senadores - é a defesa dessa democracia e a estabilidade do
Por essa IUAo. eles vêm aqui; por isso. manifestaram-se no
regime den:lOCl'ático.
•
Rio de laDeiro e. ontem. em Fortaleza. Não houve uma úoica ba.Sei que muitos, no passado. inclusive que estão aqui e na dema em Bmsilia. Senador Geraldo Melo. A manifestação foi paCâinara dos Deputados. vivéram de braços dados com a ditadura. cífica. tranqüila. Os uabalbadores tiveram aqui audiências com o
dela se beneficiamm e oontribuiram pua que ela existisse. Nós ou- Presidente da República. com representantes deste Congresso Natros, não; a vida inteira lutamos pela democmcia e jamais seria.mos cionaL com várias entidades ligadas à questão da economia brasinós que. num momento como este. sedamos irresponsáveis para leira, manifestando pacificamente o seu ponto de vista. Se ruroul·
contribuir parn o seu fiDltos houve no Rio e em Fortaleza. ocorretam motivados_ pela reSobre as manifestações que estão ocom:ndo, gostaria de di- pressão e incompreensão de determinados Governadores em analizer, tanf.o ao Líder do PMDB quaqro ao Senador Geraldo Melo - sar aquele momento político. Esses trabalhadores não estlo a fiDl
que agora assume a Presidência dos nossos trabalhos -. que elas de fazer baderoa; eles estão afunde. democraticamente, chamar a
são o último recurso que a sociedade brasileira IC;IlCOD.tra para fazer atenção do País. para mostrar que essas·reformas não são impres·
valer o seu ponto de vista.
ciildíveis ao crescimento da nossa economia e à conquista de uma
1M de se notar e bá de se <:OlllJl=nder. Senador. Geraldo Pátria. melhor e mais igualitária.
Portanto. venho aqui defender esses trabalhadores. que. resMelo. que a mídia nacional anda oolocando na cabeça do povo
bmsileiro que o Brasil somente se traosforma e se salva caso as re-- ponsavelmente. no meu ponto de vista. estão fazendo aquilo que
formas ccmstiwcionais sejam aprovadas: - e isso não é verdade! efetivamente devem fazer.
Isso é uma mentira, :oa. teotativa de conduzir a opinião pu'blica braGostaria de dizer ainda que lamenro profundamente as criti·
sileinl para uma falsidade.
cas feitas ao Senador José Eduudo Outra. E inleressao.te observar
V. Ex• muito bem falou sobre a nossa moeda. o~- e o que quem primeiro se manifestou, quem primeiro denunciou o vi-

ex•
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?.amemo da notícia a respeito das mudanças no câmbio. foi um homem que viveu a ditadura miliw. um Deputado Federal ligado a
um partido conservador. o Sr. Delfim Nea:o. S. Ex• foi o primeiro
a levanw a questão e não o Senador José Eduardo Outra ou o PT.
Esses partidos foram em busca dos fatos, a partir da denúncia do
Deputado Delfim Netto, e nada se falou contra S. ex.a. Não se chamou o Deputado Delfun Neuo de irresponsável. não se acusou o
Deputado de estar provocando a instabilidade, a mudança e o ganho de especuladores.
O nosso companheiro Senador José Eduaxdo Dulra. responsavelmente. buscou informações antes de fazer qualquer denúncia:
foi ao Presidente do Banco Central pan. saber da questão e obteve
informações concretas. nobre Senador Ger.ddo Melo. reais, dados
escritos. Troux.e esses dados ao coabecimenEo público. cumprindo
não mais do que o seu dever. Tenho certeza de que V. Ex• faria o

mesmo.
Trouxe a público esses fatos; o que desejamos é que eles sejam apurados. As suas denúncias e as do Deputado Delfim Netto
começam a repercutir. Provavelmente, o vazamento de informaçõ-

es não se deu pelo Presidente do Banco Central. Dr. Pérsio Arida~
mas. não tenho a menor dúvida. pode ter sido por pessoas do Banco Central. do segundo e tett:eiro escalões. V. Ex• bem sabe disso.
Talvez esses acontecimentos levem ao que queremos: que
as coisas mudem: que as regras mudem. Foi com esta rCspõnsabilidade que o Senador Eduardo Outra veio a esta Casa fazer essas denúnCiaS.- -- Outro assunto também me traz à tribuna. Sr. Presidente:· a
ajuda do Governador Cristovam Buarque aos manifestantes. Não_
sei se o Governador gastoU dinheiro com essas manifestações.
Realmente. creio que a questão merece ser levantada. discutida e
aJXJrada.
Temos ex-gov"'eítiacioxes nesta. Casa. está aqui o ex-Governador Jader Barbalho. Quantas vezes. Govemador Jader Barbalho.
V. Ex• ajudou na realização de eDcontros, congressos, manifestações de ttaba:lhadores. no Estado do Pará? Quantas e quantas vezes
todo e qualquer governador. ao ser solicitado por uma entidade
sindical."'por um grupo organizado. não aquiesceu, libetando um
local para a realização da reunião, e muitas vezes os ã.jldando financeiramente'? Até onde isto é pecado. considerando-se que a manifestação qp Brasília aconteceu da maneira mais uanqüila. mais
cordata. mais civilizada que possa existir neste Pais?
Não sei quanio gastou o Govemador CristoVam Buarque.
Com certeza não foi muilO;-algo absolutamente insignificante; mas
é preciso que haja compreensão e não se faça. simplesmente. cótica pela crítica.
•
Não queremos ser os donos da verdade. Muitos de n6s pensam que são os dooos absolu!Os- da verdade: que o que consideram
certo é o certo. Esta. não é a itossa qualid.ãâe: QUeremos ouvir,
conversar. discordar e mudar de opinião quando necessário. Talvez nem eu. nem V. ExIs que falaram aqui estejamos com a verdade. Quem sabe essa discussão. essa comunicação nos dê um pteio
termo e uma compreensão que nos leve posterionnente ao que to-_
dos desejamos para esta Nação brasileira.
Por último. quero falar sobre a questão da tefotn:ü.- previdenciária. Vejam como a opinião está mudando. Coisas que há 60
dias eram tidas como segu1'3s. como tranqúilas- Há 60 dias. o Governo conseguiria aprovar todas as reformas que enviasse para esta
Casa. Hoje. tenho certeza. ele não consegue aprovar sequer 30%
delas. porque o povo e esses trabalhadore~ _através de suas manífestações. estão fazendo com que a sociedade compreenda que
nem rude que se diz é verdade. Hoje. encontramos a discordância
até no segmento roiJ.!tar.
Aqui, nesta Casa. colocou-se essa questão. e o flZeram mui-
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Quando se defme que não se concederá privilégio a determinados segmentos, eles têm que ser cortados de uma maneir.t. geral.·e me puece que a proposta do próprio Femando Henrique era
manter o privilégio do segmento militar, o que nio é possível, é
inaceitável. A esse respeito, aqui foram apresentadas colocações
com as quais eslamos de pleno acordo. pcn:que, se é para ser igual.
que seja igual para todos, e não se privilegie alguns.
Hoje:. na verdade, eu pretendia fazer um disanso sobre o
Banco de Desenvolvimento da miDha região, mas me vi obrigado
a desviar o meu disalrso.
O Sr.José Fogaça- Peiil'i..e-me V.Ex•um aparte?
O SR. AD EMIR ANDRADE- Pois nio, DObre Senado<.
O Sr. Josi Fogaça- Ii que V. Ex• indica a Illlldança de linha de seu pronunciamento. abordando um assunto de interesse de
sua região. cu gostaria de fazer algumas observações a respeito do
seu proounciamcniD. Em primeiro lugar, a respeito do ponto relativo às medidas recentes do Governo. Vamos refletir com·toda ponderação e com espírito de critériO e interesse pu"blieo. V. Ex• está
fazendo uma crltica candente. dura,. ao Governo, por ele ter temado medidas de contcnçio das impottações à busca de equilibrio da
balança comercial e usou uma expressão: essa '"bmtal contenção"
de coosumo, ou algo mais ou menos deste nfvel Veja que, bá poucos dias, membros do seu Partido, ligados a...,.., de oposição ao
Govemo. levamavam exatamente a queslio ~ta. de que caminhávamos para a instalaçlo aqui de uma crise semelhante àquela
-do "modelo mexicano... E o que é o "modelo mexicano''? Não é
seoãõ; Senador Ademir. a inexistência. a ió:esponsabilidade de não
ter adotado medidas de contcnçio. medidas de equilibrio da baJan.
ça. comerciaL Nio bá nada mais prestigioso pam um ·govemo, nãõ
há nada mais fácil pam um governo, não há nada mais vantajoso.
do ponto de vista do imediatismo político, pom um governo. do
que facilitar e garnntir a abertura no campo das importaÇões. A valOIÍJJiÇãO artificial da moeda tem por resullado imediato aumentar
o ;Xxler de consumo da. população. Manter esses níveis. isto sim
seria uma iocxicanizaçio cconômica do Brasil, no pioc sentido que
essa e~ssão possa ter. Estou fazendo aqui, -com_--v. Ex•. apenas
uma reflexio não-governista ou oposicionista. "Estou dizendo que.
se ~ c::riticimdo o modelo ncob"bentl vigente no MWro, se
estamos criticando o modelo de abertura deslngada e irrespoosá.C
vel que levou o México a 25 bilhões de d6laies de d6ficit no seu
. balanço geral de pa~. temos que ter a clareza e a comciência de entender que essas medidas sio aquelas que se fazem neoes·
sárias. E qualquer govomo. seja populista. seja socialista. seja de
esquema. seja de centro-esqumla. seja social-tefcxmista, teria que
consciente e patrioticamCme tomar essas medidaS. Há quem diga
até que o Govemo deveria ter sido tmJito mais Wro nessas medidas. oo seja. qde a desva!orm.ção do mil não
""medida
necessária a conter o impeto importador e o ÍmpCto de consumo.
De modo que quero d.i1er a V. Ex• que não pode haver esR contr.J..
dição de posições.. Se'não quetemos um modelo mexicano. temos
que aceitar as medidas'receotes; se não aceitamos as medidas recentes, temos eolio que aceitar que o modelo mexic:mo. o cami·
nbo da a~ra desbragada e irresponsá.ve16 o mais correto.
O SR. PRESIDENTE (Gemido Melo. Fazcudo soar a campaiDha.)- Senador Adetnir Andrade.0 Sr. José Fogaça- Quanto às crlticas feitas ao Senador
José Eduardo Duaa. eteio que V. Ex" tem mzio ao defendê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Gemido Melo)- Senador José F<>g-ãça. gos.tariã apeuas de infOIDl.U' a V. Ex• que o ~ dispõe de
apenas mais um miJmto.
O Sr. José Fogaça- Obrigado, Sr. Presidente. Queria apc·
nas diie:r que eu também não concordo com a posição que diz-que
foi impalri6ticã a posição adotada pelo Senador José Eduaido Duto bem.

IICal_.
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tra. Não digo isso em sua defesa nem em defesa de absolutamente
nada. Eu mesmo, aqui. quando Senador em início da miDha pri.
meira. legislatura. fui procurado várias vezes por funcíooários do
Banco Central para que fizesse denúncias. Esse tipo de utilização e
manipulação dos novos Senadores é muito comum. e não vejo máfé nisso. neohuma cumplicidade do Seuador JoSé Eduan!o Dulra.
De modo que. se houve um apressamento. um tipo de i!lgenuidade, uma. IIWlipulação de interesses, que se valeu da figura. talvez
um pouco iDexperientc. do Senador. isso não pode ser associado à
idéia de má-fé, de cumplicidade ou de impatriotismo.
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gerandosuper.ívits comerciais da ordem de 15, 18 bilhões .;.e dólares. V. Ex• pode ter certeu disso. O plano tem que O Sr. José Fogaça- Então V. Ex• está concordando com
as medidas do Govcmo. que são medidas de contenção, paza. não
haver super.ivirs comerciais dessa ordem. V. Ex• concorda que o
plano. quando a~m:· às importações. leva pan. ess& silllaÇão equilibrada que V. Ex• deseja tanto.
O· SR. PRESIDENTE (Gemido Melo) - O tempo do Seuador A.demir Alldi3de está esgotado bá mais de S minutos. Como
temos oo:tros oradores inscritos, peço a S. Ex.. "'!.ue temtinc o seu

O SR. ADEMIR ANDRADE - Senador José Fogaça. discuiSo.
agndeço a V.
mas devo manifestar a minha posição: este piaO SR. ADEMIR ANDRADE - Nio esi<JU J'I"'CUP>do
no de estabilização é incompativel com o superávit comerciaL
com o déftcit comercial. Ao contrário de .V. Ex•. acho que o Brasil
O Brasil jamais- V. Ex• pode escrever isso- chegará.._
tem condição de manter um pequeno déficit durante 3. 4 anos. pcO Sr. José Fogaça- Então, V. Ex• está fazendo criticas ao iiodo em que vai cresc:er astronomicamen1e e melhomr a sua siluaPhmo ReaL V. Ex• começou dizendo: "Não quero fazer criticas ao ção.
Plano ReaL Dillguém faz crlticas ao Plano Real... Então. V. Ex• foi·
MUito obrigado. Sr. Presidente.
à tribJ.na para colocar-se contra o Plano ReaL
Durame 0 discMTSo do Sr. Ademir Andrade, 0 Sr.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Em absoluto. porque. no
sidl
momento, 0 Plano Real6 um plano de estabilização que tem uma
JefferJOn Peres, deixa a cadeira da prt: · ncia, que é
moeda estável. um câmbio estável e quando se muda isso- Ouça~pelo Sr. GeraúúJ Melo.
me um pouco. po< favor.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palaO que está acontec:eD.do no Brasil- aliás, desde 1982, não é vra ao nobre Senador Hugo Napoleão, como Lidcr do PFL. S. Ex•
de boje- é que boove apenas um período em que este País teve dispxá. de vÍDI.e minutos.
uma quase igualdade na sua balança comexciai. que foi a época do
0 SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Como Uder. Sem
Plano C!:uzado.
revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr's e S~ Seoadores. en miDe 1982 até hoje, o Brasil tem tido superávits comerciais Dha imenção hoje apresentar requeri~ solicitando ~ traDscriaDUais da ordem de 12 a 18 bilhões de dólares. todos os anos. E ção. nos Anais:. da exposição feita ontem pelo ex-~ideruc llaesscs supetávits comerciais têm servido única e exclusivamexue mar franco perante a Comissão de RelaÇões Extenores e Defesa
Nacional, por ocasião de sua sabatina, tendo em visla a mensagem
para pagar o serviço da dívida ex rema. e mais nada.
Até quando Qevemos agüeotar isso e sacrificar a Nação? presidencial que submeteu à deliberaçio do Senado Federal a sua
Alé quando nóo não pod=mos pedir aos baDqueiros intemacio- indicação pan. embaixador do Bxasil junto à Repóblic& Ponugucnais, às nações do Primeiro MUiido para nos dar um tempo. até sa...Não 0 flZ tendo em vista o caráter secmo da I'tUDÍãO.
que~ fazer czescer a nossa economia?
- --Todavia. já boje pela manbã. alguns jamais citam t:red:tos
É impraticável viver assim. E digo a. V. Ex•. o Plano Cxuza- dessa exposição. inclusive aspeando-os. Por isso. vou a~tar
do foi destruído porque o superávit da balança comercial caiu. Ao ccmsulta à Mesa para verificar se. uma vez·que foi dado cooheci-·
longo d.os-9 meses que durou, o supenívit caiu de 1,5 bilhão de dó. mento l im:pmlsa do tcc:r do discurso do ex-Piesidente, tenho conlares .me:nsais pua. em novembro de 19~ apenas 30 milhões de dições de pedir a IIaDscrição. do mesm:o. o que seria feito no início
dólares mensais.
da pt6xima semana.
.
O Sr. ,José Fogaça- V. Ex.& não acha que houve aumento
Mas eu não queria deixar passar em banco o depoimento
do eousmno e, portaD.~. teria que ter tido havido medidas nessa di- do ex-Presidente Itamar Fmnco. não no sentido de mencionar o
~?
que foi dito na mmião seaeta, mas de falar a respeito da indicação
O SR. ADEMIR ANDRADE - Mas claro. Houve um au- do Presidente Femando Henrique Caldoso.
mento do consumo- e a Nação brasileira precisa consumir-. e V.
E gostaria também de lembrar, até com um sentimento de
Ex1 há de convir que o aumento do consumo estimula a produção. saudade. um fato. No dia 6 de oublbro de 1993, às 9h, telefonouO SR. PRESIDENTE (G=ldo Melo. Fazendo soar a cam· me 0 Presidente da 0ma1a 00. Deputados e da CoosiÍ!Ilinle e fupaiDba.)- Solicito ao SenadOr Ademi:r Andrade que conclua o seu sidente interino da República. Ulysses Guimarães. Ele era o Presidisanso.
dente e eu era o Relatcc da Comissão criada para of~ ~
O SR. ADEMIR ANDRADE - Vou encenar. Sr. Presi- sotmo; 0 RoquerimenlO u't ss. que teve origem na Câm.ua dos l)e..
dente.
putados. objctivando o exame das fonnas de Estado e de GoverEm 1986, este Brasil cresceu astronomicamente. como está no. Como ele eta do PMDB. e eta o Presidente. e. eu, sendo do
crescendo agora. E todos os caminhos levam a liqüidar este Plano. PFL._ era_ 0 Relator. ele. já àquela altura~ parlamentarista. e eu. preporque a preocupação única e exclusiva é gerar superávit na balail· sidenCialiSta. como setripm fui. a Comissão foi Oipiiizada neste
ça comercial. As coisas têm que ir num certo equilíbrio. Não te.- sentido. Havia duas subcomissões:- uma pua o parlamentarismo. e
mos obrigaç:io de gerar esse superávit absurdo, até porque temos outra pata 0 pesidencialismo. E havia igualmeme a grande Co40 bilhões de dólares de reserva para podermos trabalhar um lon· missão. que analisaria, inclusive, a monarquia. Essa Comissão ia
go período. mesmo tendo um pequeno défiCit -Comen::ial na balan- dar subsídios para o plebiscito que acabou acootecendo.
ça de pagamentos.
Ulysses Guimal'ães disse então que marcarlamos um novo
A pressão que está sendo feita para gerar exponação através enco:ru.rõ àS l6h, para traçar a pauta. o roteiro dos trabalhos .da eo..
da co!llençâo de juros e da contenção de consumo vai levar. sem missão. e eu lbe disse que sim. Ele foi até ex~te gentil.
. dthrida nenhuma. à volta da inflação e à desbUição deste Plano. Vou fazer uma revelação aqui que nem fica bem fazer.,porque foi
Uma coisa. Senador José Fogaça.. é absolutamente incompatível entre nós dois e. como ele já morreu. s6 eu posso testemunhar. Ele

Ex•.

com a outra. Nunca teremos um plano de estabilização neste Brasil

me perguntou: "Como vai essa simpatia?'' E eu disse: "Ibe queren-
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do e admirando cada vez mais, Presidente." Ele disse:: ''Hugo. a
é a sua gritfe." Ele foi ex~mainen1e generoso. Bom. às
16b do mesmo dia. ocorreu um fato siogular. Fui chamado pelo
ex~Presidente Itamar FiaDCO, àquela época Vice-Presidente no
exercício da. Presidência. ao Palácio do Planalto. quando ele me
coo.vidou para ser MinisiiO de Estado das Comunicações. Faltei ao
encomro, por esta. razão, com Ulysses Guimarães. E então Ulysses
Guimaxães foi par.t aquele f1m de semma fatidico. em Angra dos
Reís. e a. Nação sabe o que aconteceu. Ulysses foi para a história. e
eu. para o Ministério das Comunicações.
Eu queria fazer uma apm:~ a respeito da atuação do
Presidente Itamar FtaDCO neste seta:~ E claro que ele foi um Presidente que saiu altamente l.au~. recoohoc:ido pela opinião pública e pelos vários institutos de pesquisa do nosso País, com o povo
admirando a simplicidade, a seriedade, a cmagem e a sobriedade
s~

Houve uma passagem interessante sobre a qual o Presidente

insistía., me perguot.ava e gostava de est.ar infonnado e de dar determioações e dects..~~ Temos boje um cabo de fibm ótica que
parte de Fortaleza. n<' Ceará. -na Praia do Fuwro. onde estive representando o Ptt'>tdC"nt<" t~a.r Franco quando do seu lançamento.
Vai. por vía subm.anno~. o~tr a Ilha de San Thomas. de onde faz uma

bifurcação. um.~ tn..i." para Mtami. nos Estados Unidos. e a outra
atingindo a Eui'Ofl.l .a1~ ~--ne~r i Itália. A outra. que parte de Forta·
leza. vai a Sal11 .aJ."f n.a B-Ult.:l. e ao Rio de Janeiro. quet' por tena.
quer submers.a.l:m ctl~.r:ando ao Rio de Janeiro. acompanha a via
Outra e chega a S.ã.• P.wk-> Oe São Paulo. corre sob os trilhos da
FEPASA. a Ferr<Wta dto Sio P:aulo S/A. indo até Curitiba. no Paraná. onde VaJ. por u.kM. por postes, até Ftoria.nópolis. em Santa
Catarina. e ck la !'M1",_...Jtl.a_ no-vamente. e vai até o rio da Prata. fa-

zendo uma btf<.~rr~~..~. ..~ um u.do para a Argentina, c~ttro lado para o
do ex-Presidenr.e. Ele teve, em vários setores de ati.Vidade. uma Uruguai.
ab.laçio de brasilidade, que lhe foi altame:ll.le favorável, como altaIs~ e a U'lw-r,;.., ..11 Bl'2stl no Primeiro Mundo e no terceiro
mente favor:ivel foi também ao nosso País.
milênio. afon -~~n1t'r:.m\C'. o lançamento da telefonia celular
Mas ele deve ser analisado sob dois aspectos. Primeiro. o da móvel c-m 1~.11 ~"'"" a1• f'Tr ~w País e tudo aquilo feito em matépreocupação com os simples. com os humildes. V. Ex•. que agora ria de educa~.&.' • J....t ..u~. u. ~ utttização do satélite para efeito de
assume a presidência dos trabalhos. Senador Edison Lobão, há de educação f: t:-..1.1 L~ 1"-"TT..l ..1t- serviços que hoje presta a Empresa
lembtar-se que, oo dia 2 de abril de 1993, o Presideolo !!amar Brasilezra dt' l- 'r"'' "' r Tr .rC"3!0S- ECT. inclusive no pagamenFnmco foi a T=iDa. capital do meu sofrido, mas querido Estado to de apo:r.c-ou..l. "lf"~~ ..._\\::XI convéníos com o então Ministro Ando Piauí. levando as fremes de trabalbo. quando era Governador tônio Bnn0 d.l ....... .,_y~ 1..1 r -\'>\tstência Social. para dinamização
do Estado o boje Scnackr Freitas Neto, e fez uma ampla reunião desse setrn tn. lw• • .,.. ":"-~o;:-- r-an evitar falsificações ~s nomes e

no Centro de Convenções da ca.piral, reuaião à qual estive:mm presentes vários ministros, todos. os govemadores do Nordesle e outros que a.cotremm de outras regiões. Nessa opc:xtnni.dade. ele demonstrcu. sendo mineiro, a preocupeção com o Na:deste sofrido,
ca:n o trabalhador, com o homem do campo, aquele que vive de
sol a soL na penúria. no amargor, na dificuldade. no sacrificio. Eu.
que também fui govémador de Estado, sei das inçomensurá.veis di.
ficuldades por que passa a popu~ção do Semi~Arido. Ele foi ext=namente dedicado.
Posso também citar, na sua preo:upação com o homem
simples, a instituição da carta popular ou catta social A população
passou a. ter acesso a uma carta que custava e custa ainda 50% do
pteço da carta de porte mnples. Isso significa a proocupação do
Pmsideme Itamar Franco cem o social. Também no setor de telecammicaç®s a ficha telefôoiea e depois o cartão magnético, introduzido no seu govemo, tiveram COil.Selamento. pam s6 telem
aumento nio quandO houvesse inflação, mas sim por ocasiãO do
aumento de salário do uabalhador. Esse lado humano, esse lado de
sensibilidade do Presidente Itamar FI3I1CO está .associado também
ao lado de gi>I1deza•
.
.
.
.
Fui várias vezes a despacho com Sua Excelência e ~
me, com Ditidez., das suas "fumes dctetminações no sentido de «jUe
se levasse a efeúo - o que acabou acont:cenclo - a subs~ição
dos satéliles Brasilsal AI e A2 pelos satj;litcs Bmsilsat de sc!gunda
geração Bl e B2- O Bl já foi lançado da base aétoa de Kourou. na
Guiana Francesa,. e o B2 está para ser lançado dentro de poucos
dias. Estão fazendo apenas alguns testes na plataforma de lançamento. Com isso, o Brasil dá um passo avançado com um número
maior de transpondcrs nos satélites, fazendo com que a nossa integtaÇio intemaciorial. em todos os sistemas de comunicações de
imagens. de soos e de dados sejam apeóeiçoados a cada momento.
Ouua demooslrllção de grandeza é o ennmasmo do Presidente Itamar FI3DCO com as oossas ligações e com os cabos de fibm•6tica. Convém aqui fazcrrcfctincia ao magnífico tta.balbo desenvolvido pc::lo CPQD. o Centro de Desenvolvimento e Pesquisas
da TELEBRÁS. em Campilias.. Sio Paulo. que. a1ém. de baver
criado os sistemas u:_ópicos R e R-A. desenvolveu a fibra ólica com
tecnologia genuinanlente brasileira. exemplo para o mundO inteiro.
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'Ir .. !'"" i .Ido. aquele homem simples. de hábitos szmpk-' dr ...----.-......-..:h .. , ~lit:.res, e, de outro, vejo aquele

homem ar ~-.)r

E'l.u

••

\L-r>~-....,

• ,..

:-v-r .... n..-.. Brasil do fururo.

· Mta.dista. _o estadista a que tive a
honra de o..!'t"' :· -. li' 1,.
c- F' quando da necessária desincompa!tb!hú._,., r"'·· • ·,_~ :. "' TTW-- ;.-reeleição ao Senado~. graças a
Dc~seJo•'P'"'
~ _ _,_:-~lo '.JIConduzidoparamaisumman·
dato nr:ç:.a l ........
~-- r-•t.• ,.. • •· Jo- ... ,.. MIC' registro.lembrandQ-me. também. (i..--,., trr.v--. ·" r--- """"''1'1" {) PedroU. O Patrono das Comunicações r c> 1\'LI.-.. t • l oo.~!oo> R."'f''don. mas o Patrono da Ordem
das Corm.:.tu• ,.,~, .... r T· f'-,..,~; ll porque foi ele o responsãvel pela
inlJ"'duç.i... do.• ·<Mh- • a.. • rx~ nosso País- o segundo país depcns da ln~.11rrra , e
,..... ... bbc:k a usar o selo. Foi também o
n:spoos.~v~l fW'•_. -.,.-.:r-·~•·· jr- w-lrfooes. Quando O. Pe9ro esteve
num coo~,,. a. t -.k'U~,.~, Ak-under Graham Belllhe trouxe
duas uç:u umlol.• r-• •n. t•• r lx pediu que segurnsse numa delas. estiCOU" f~o- •'r ' "TI r--nu. e ficaram a distância razoável.
ao tempc'l ~m 1.1-"" r ~ lll'- ._..,. fi< I~ rrç nou versos do Hamlet. de Sbakespe&n" pa:-s I ~...,""_ D ~afumou: "Mas isto fala?'' E disse
que o 8!'2stl ~ • ~ 3f' f\111. depois dos Estados Unidos, a ter
aquele m11rn"-• f I!"~ a,.-. ,j,, Paso;,o Imperial à Quinta da Boa VisL'l, um trkhlfK' ~..,... ,lc-fo-•n. rn:ebet:: novas adesões. instalou em
Nitcról. e m.a1~ ..1or , --~ ''"oor-:n.&' 1-riefõnicos, ainda no século passado. foram ms.u.:.w.. ... ~'~>- """'~~ PI; IS- D- Pedro
além de haver trazido o tdeg.nf,• m.a.nü< ..__ t!'J\ulu o primein) caOO submarinO brasileiro. Aliâs. c f-'no\t.lr-t:tt- d<• Tnbunal de Contas da União, Ministro Marc_os Vila~ 1m' lf" r rn-seote d,. "Jm livrete de canas de D.
Pedro da Eur~. A Pnn«-sa Imp . ."a) Regente, dando-lhe orientações de como awar ~ administração, em educação e em saúde.
Ele foi, indiscutivelme-ole, um grande estadista.. Então. homenageando o ex-Presidente Itamar Franco. voltei as vistas, neste momeato. pan o passado. para a nossa História. e lanço os· olhos.
ccmo disse o ex-Presidente Juscelino Kubitschek, mais uma vez.
soQre o amanhã do meu País, par<t. dizer que o trabalho do Presidente Itamar Franco foi digno de um grande brasileiro. que respei•, •.
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to e admiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Duranu o discurso da Sr. Hugo Napoleão, o Sr.
Geraldo Melo, dt:ixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Edison l.Abão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - O requerimento
de V. Exa .será considerado na forma regimental..
O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Sr. Prcsiden1e. peço
a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Como Lidei--do
PMDB. concedo a palavra ao nolxe Senador Rooaldo CuDha
Lima.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Conto
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr..
Presidente, Srs. Senadores. cumpro inicia.lmenr.e o dever de agra~
decer ao Líder do meu Partido, Senador Jader Barbalbo. que me
permite ocupar a tribuna neste instante, utilizando o tempo que lhe
é destinado como Líder, em face da urgência da matéria de que
vou tratar.
Ao mesmo tempo, gostaria de agradecei- ao miu líder, Senador Jader Barbalho. em meu nome e em nome do meu Estado, pela
oportuna intervenção feita bá poucos instantes nesta Casa. no momento em que o emineote Senador Pedro Simon trazia. para nosso
conhecimento. mat~a publicada no Correio BrãzíãCnSe de boje,
referindo-se a notícias -ali divulgaCas a respeito do Secretário de

Políticas Regionais, Ocero Lucena.
Sr. Presidente, Srs. Senadotes, ao entrar nesta Casa hoje, a
minbalma era como que ofertada por palaVIU e conceitos que tocavam profundamente a sensibilidade do homem público, palavta.S
do eminente Senador Geraldo Melo, como que exortando os princípios da democtacia._ mas louvando. acima de rodo. as razões de
Estado. secundando o que já disSera desla tribuna em belissimo
discurso no dia anterior, relevandG a prática política e convocando
para a reflexão e para a postura da seriodade, do raciocínio e da
l':sponsabilidade. S. &,a chegoo, dentro do bri.lliantismo da sua
Oiação. a se referir à prática das dcnúocias repetidas e, às vezes- e
quantas vezes! -• temerárias, porque improC:iedentes.
E sabemos, Sr. Presidente e Srs. Seoadoies, o quanto dói na
alma de um homem de bem. do hcmem que faz da sua vida um
postulado em favor da. dignidade, ter ou ver, pemritír ou sentir que
se lancem aos olhos do povo dúvidas quan10 ao seu procedimento.
quanto Ji retidlo do seu caráter.
E doloroso, Sr. Presidente - e quantas vezes passamos por
isso! -.- porque temos como fitndamento da nossa vida a homa. a dignidadt:: a sustentar tudo -o mais que se pode levantar para o homem.
Ademais. mesmo noS instaotes de desctença. desânimo e
abatimento, temos que recorrer a uma força interior muito maior.
recorrer à pr6pria fé. a fé que se alimenta do eternO. E nela os homens se dessedentam e se revigoram para a travessia das solidões
e do deserto da vida.- E é com essa fé, com essa força interior que o
homem tem que se posicionar para nio permitiroDli.llca:que paire
dúvida a respeito de seu comportamento.
A notícia. Sr. Presidente, qt~e foi trazida a esta Casa. levada
certamente por alguém interessado em criar esse clima de dúvidae certamente o eminente jornalista a recolheu de alguém assim interessado-. divulga que. percorrendo a Esplanada dos Ministérios.
o Gov.ml3dor Dante de Oliveira conseguiu 3.l'l3l1C31' a duras penas
um cheque de lO milhões para reconstruir casas é roas destruidas
pelas encbCDtes do verão. Quando guardava o esperado cheque, o
Govema.dor viu alguém soprar ao seu ouvido que a obra dos flagelados teria que ser e~ecutada por uma empreiteÍia da Paraíba, coincidentemente terra natal do Secretário de Politicas Regionais, Cí-
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cero Lucena.
A- notícia veió a esta Casa; o eminente Senador Jader Barbalho. potqUe conhece o Secretário C'ICCro Lucena.. prestro os esclarecimenlOS devidos: mas eu, Sr. Presidente, tive a honra de ter
em Cicero Lucena meu companheiro quando governei a Par.u'ba.
Como Vice-Govemador que foi. ele me sucedeu quando deixei o
Governo e assumiu o comando dos destinos políticos da Paraíba
dur.mte o período subseqíiente.
Conheço o seu car:iter. a sua formação, o seu espírito público. 2. sua dignidade. mas. acima de b.ldo, Sr. PresideDte. conheço a

Sua alma. que certamente ·se sente machucada. doida, ferida, quando vê implantadas nos jornais notfcias traZidas por alguém que deseja obter algum resultado político com isso.
- Sr. Presidente e Srs. Senadores. em primeiro lugar. não é a
Secretaria de Desenvolvimento Regional que libera teCUISOS: em
segundo lugar, esses recursos nem foram libetados; e. por fun. o
valor a que se refere a noticia não é exato.
A libetação. se oconcr e quando ~. será feita pelo Ministério do Planejameoto. e não pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. Não tendo havido. pois. bõeração. oem cheqUe, nem
decisão. até. potque a solicitação para a liberaçio foi feila há mais
de JS dias. e amda Dão houve liber.lção sequer pelo MiDistéiío do
Planijameoto.
·
Depois. o valor consignado. pendeole ainda de deliberação
fioal. par.l o Mato Grosso é de 600 e poucos mil [C3is para a construção de casas e RS S milhões pua esttadas vícinãis.
- Por aí se vê, Sr. Presideme e Srs. Senadores. a forma talvez
maldosa de quem levou o jomalisla emioeDte a divulgar uma notícia que permita essa .iotcrpretaçiio dúbia a respeito do comportamCD1o de um homem que me homa como amigo, que me homou
ccmo companheiro e como Vice-Govemador do meu Estado e que
me ajudou- e como ajudou! - a governar a Pa.taiba..
Eu me permito. Srs. Senadores. trazer um dep:>imento solxe
ck'ero Lucena. pai3 os que não coilhccem ainda aquele jovem homem público. que foi buscado na iniciativa privada para participar
comjgg e com meus companheiros de um Governo que baseava.

acima de tudo. reconstruir-se na sua inteiieza e na sua integralidade, recupemr á pr6pia govemabilidade e ma.rcar. na história. um
passo decisivo para o descortinar de novos horizontes. e pexspec:ti-

vas novas.
Quando assumi o Governo da Paraíba. juntaillmte com Cícero Lucena~ convoguei-o não apenas pam sa: VJCC-Govemador.
mas pata ser também titular da Casa Civil- fato talvez inédito no
País alguém ser ao mesmo tempo Vice-Govcmador e Clefe da
Casa CiviL S. Ex• trazia. a despeito de sua juventude. o coobecimeil[O, o que se verificava através da sua atua.ção na iniciativa privada, uma demonsttação da sua capacidade.
Encontra.mc:s um Estado a dever seis meses de saJário aos
servidol'es, um banc:o oficial fechado, uma dívida de I bilhão e
400 milhões de dólares. Esses mun os nossos tiês primetn:ls desafJOS. porque uabafhá.vamos em conjunto, em absoluta sínlonia. pam
obter os~ que conseguimos. graças à sua operosidade.
Conseguimos amalizar os salários. reabrir o banco. renegociar a dívida e. quando deixei o Governo. passei-lhe às mãos odestino da l'al>lba. F~lo oom a absoluta ceneza de que S. Ex• haveria de
cumprir a taicfa. como rumpriu. para orgulho dos paraibanos.
Indicado agora pam ocupar esse importaole cargo no Governo Federal, como titular da Secretaria do Desenvolvimento Regional. alguém- mpito, não sei com que intenção- tenta desestabilizá-lo. tenta criar-lhe dilkuldades ou pôr obstãrulos no seu caminho. através de notícias desse porte.
Por essa razão. Sr. Presidente, Sts. Senadores, aduzindo ao
que já foi ditO -pel~ eminente Senador Jader Barbalho. mnovo os
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meus agradecimenlOs a S. Ex• pela cessão do tempo da Liderança, constrangimento por que passa 0 Exército, impossibilitado de bone pela sua manifestação.
- lar~ córii os seus fomõ::edores em Virtude de não lhe seAgradeço-lhe, Senador Jader Barbalbo, em meu nome c. mnlibe.tadosRSlOOmiibões,jácomigoadosnoOrçamcntovigeme.
acima de tudo, em nome da Paraiba, o depoimento que V. Ex•
0m.. aí já se ímpõe ao E.drcito um sacri:ficio de$mesurado.
trooxe em favor de um homem de bem.
Sr. Presidente, Sts. Senadores, 0 Sr. Ministro Almirante

Muito obrigado, Sr. Presidente.
OSr.EdisonLobão,deixtt.acatkiradapruidincia, que é ocupada pelo Sr. Ramez Teb<L

Mauro César Rodrigues Pereira recentemente eocaminhru aos Srs.
Parlamentan:s a publicação i.Dtitulada "A Marinha do Brasil e a
amai conjuntum". Talentoso trabalho de síntese. a publicação expõe as possibilidades e as limitações amais da MariDha brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tcbet)- Concedo a polavr.1 Aprescnla dados. infonnações e análises esttalégicas que merecem
ao nobre Senador Edison Lobão, como Uder.
a melhor alei1Çio do Poder Legislativo.
O SR. EDISON LOBÃO- (PfL.MA. Como L!dcr. proA Marinha do Bmsilen a segunda do mundo no inicio do
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. ~identc, Srs. Senadores. esta- sóculo. Nossa bmdeira ttemulava nos navios que singm.vam os
mos nos aproximando de um novo perlodo orçamentário, uma das oceanos em pé de igualdade com as melhores Marinhas de todos
fases mais importantes do processo legislativo.
os ContineDtes.
Através da Comissão Mista de Orçamento, os Senadores e
A nossa vocaç3o pua o mar era e é uma decorrência do
Dep.ltados, cumpriodo a missão que nos foi conferida pelo povo destino que nos atribuiu a história.
brasileiro, debruçam-se sobre a proposta do Poder ExecutfVO. exaNossa letra foi descoberta do alto dos mastros de embarcaminam axidadosamente cada um dos anexos. cada uma das suas ções à vela. Os colonizadores vieram do mar e do mar chegaram
dotações e analisam a justeza do encaminhamento que se pretende os muitos invasotes. fascinados pelas riquezas btasileiras, que pelo
dar à m:.eita da Uuião.
martetorn.aram. :m::ha.çados ou expulsos pela nossa gente.
Essa tarefa do Poder Legislativo; como todos sabemos. é de
Esta a nossa destínaçã.o histórica, vinculados que estamos à
profunda responsabilidade. Embora não sendo da sua iniciatiVa- ã grmdiosa beleza. is riquezas e aos perigos do mar.
proposta originaL e apesar dos muitos impedimentos que lhe são
Temos -mais de 7.400 quilômetros de fronteiia maríti:ma,.
opostos no processo orçamentário. o Legislativo tem um p:xler de que se pode estender com o levantamento da nossa plataforma
influência relevante na elaboração do que é defmido como o proje- contiDeD.lal previsto pela Convenção da Jamaica. de 1982. até cerca
to mais im.poriante -da República.
de 350 milhas náuticas em algumas mgiões. Esse aaéscimo nos
Essas considerações me vêm. Sr. Prcsideote, inspiradas proporcionará. sob o amparo do Direito Intemacional. mais quatro
numa publicação que acabo ae teeebei-. :Sóbili" a qual falam mais milhões de quilômetros. quadrados no mar. Em outros teunos. a
taide. e m observação de que nossas Forças Arto:adas não têm en- sobetania naciOnal no Atlâ.of:ico Sul ~detá. à metade da
contrado no orçamento a conespoodente avaliação de suas impor- área do lenit6rio ten"eStre brasileiro.
tantíssimas funções.
AJJ norte da nossa costa. abre--se_ o çaminho para o Atlâm.ico
Somos um País continCntaf. com ex temos limites tern:Stres Nqrte e o Mar do Canõe, e., pelo Delta do A mazmas o da trilha
e marltimos. felizmente cetCJ.dos -por viziilhos de boa paz e que se fluVial para as fronteiras dos países litorâneos ao Pacifico.
, No Notdeste. estreita-se o Atlântico pai3. nos aproxim.annos
vão agtegaDdo num Mercado Comum. harmooizador de divelSOS e
múltiplos interesses naciOnais: Isto. porém. não implica em que da Afiica.
possamos desguarnecer nossas froateitas. subestimancJo o intercs-A Leste e ao SuL alcanç;unos a Antártica.. o Rio da Prata,. o
se maior da nossa soberania.
Cabo da Boa Espenmça e o Esttcito de Magalhães.
AsForçasAnnadas.comopreoeitnaoart.l42daCoostimiC
Nossa temt. enfun. foi abençoada pelo privilégio de nos
ção Federal. destinam-se ã defesa da Pátria. à ganmlia dos pod=s permitir ligações marltimas com os IlllÜo<e$ centros induStriais. cocccstitncionais, da ~ c da ordem. missões nobilíssimas. que têm merciais c consumidores do Dlundo- a Europa.. o Extiano Oriensido exemplarmeote cumpridas pela Marinha, pelo Exército e pela te, o Orieute Médio e a América do Norte.
Aeronáutica.
Eis aí. numa.rápida e iDcompleta pincelada de fatos. a obMas se faz necessário. Sr. PrcsideDte e Srs. S~s. que viedade da :nossa destinação histórica: nascemos pelo mar e. na
a União destine a essas instituições nacionais. permanentes e tegb.- --: singradur:a dos oceanos - plenos de tantas riquezas já descobertas
laies, as dotações que as mantellham aparelhadas paxa cumprir e a descobrirem-. estão o nosso presente e o nosso futuro.
suas atn"buições coostituciÓna.is.
Desde que se extinguiu a chamada Guena Fria Leste-Oeste,
Num quadro comparativo dos valores alocados aos diversos afastando iminentes riscos de um holocausto nuclear, ingressamos
Anexos. em relação-ao total do Orçamento da UDiio par.t 1995- num apaxente mundo de paz. embora o inesquecível John F. Kcnlevantamento elaborado pelo Coosulror-Gcral de Orçamentos do nedy, num dos seus memoráveis discursos. já tenha deixado par.1 a
Senado-. a Marinha. com um efetivo de 52.956 militares. coloca~ História a ponderação de que "a mera ausência de guem. não é
se com um percentual de 0,98%. Ao Exército, efetivo de 185.000 paz''.
Notadamente em nações como o Brasil. felizmente livres da
militares. cabem 1.71% do Orçamento; e 0.92% ~ destinado à
Aeronáutica. com um efetivo de 60.000 milít&Ms, embom esteja agressividade expansionista de vizinhos e hõertas das becatombes
autorizada a maDter 70.000. Isso significa. que as três Armas soma- e dos desastres mais graves da na.tlm:Za. a sensação de segurança é
das =bem do Orçamento da República pouco mais de 3% de praticamente totaL
No entanto, o mundo yive instantes de alta instabilidade. A
nossas receitas.
Piecisamos verificar se esses quamitativos são os adequa- estatística do Instituto Internacional de Pesquisa e Paz de Estocoldos pam a imensa responsabilidade delegada às Forças AnDadas. mo infcm:na 31 conflitos 8III18dos em andamento-cm 1990. e cerca
Verificar especialmente se tais dotações estio permitindo a plen.i- de ISO conflitos dellagtados no mundo em 1993.
rude da atuação militar. conferindo-lhe recursos., nesses tem.pos de
Em tetmos de análise militar. Sr. PrcsideniAO. qualquer ação
-hostil contia o BrasiL por parte de país não limítrofe., viria necesavanços científicos e tecnológicos. para a sua modemizaçio.
Ainda agora, nesses últimos dias. a imprensa divulgou o sariamente do mar. o que mostra a vulnerabilidade do Atlânlico
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Sul e a necessidade penna:aente de manter sob guuda e zelo o ambieme oceânico que nos cabe px direito.
EnfJJD.. como já senteociava Vigécio no século IV dC.: "Se
queres a paz. prepara~te para. a guerra".
.
No iDício deste meu disc:mso falei que a Marinha do Brasil
era a segunda do mundo oo início dO século. Hoje, e~ as classificadas ccmo de "águas azuis" - as que têm capacidade de operação em oceanos a mais de 200 milhas da costa e, com apoio ex ter
no ou por curta dumçio. são capazes de emprego extra-regional-.
·é a do Brasil. com pequena vant&gem sobre o Cl:üle, a que menos.
despende pen=tua!mcnte em relação ao PNB.
Na América Latina, o Brasil 001pa o décimo lugar em gastos com a defesa. e, no mundo. a !55' (centósima quinqilagósima
quinta) posiçio.
O pen=mal da Maónba do Brasil no Otçamento da Repoi·
blica. em 1970. """""''alcfia a 4.65%. e. agora em !995. a 0.98%.
segundo a Consultoda de Otçamentos do Senado.
Sr. Plcsidenle, Srs. Senaclores. permito-me ~er uma
decluaç1io do Olefe do Estado-Maior da Marinba P<XtUguosa. AJ.
mirante Fuzera da Ponte, por- ocasião da. sua visita ao Bwil em
R

1994.
Disse aquele marinheiro da mais alta hierarquia militar de
Ponugal:
'Uma Marinha. que comti6i submarinos, corvetas c navios
patrulhas, que opera com muita efJciência. as sofiSticadas fragatas,
que mantém uma estruUJ.m de aviação de porte e que consegue
apreseutar as Orpnizações Militares e o seu pessoal om impecáveis condições, sinceramente, posso diz.c;r, como grande conbecedor das Marinhas da OTAN, que a vossa Marioha nada fica a dever a nenhuma delas..."
O Sr.Jader Rarbalbo- Pemtite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o eminente Lider Jador
~o.

.

O Sr. Jader Barbalho - Senador Edison Lobão. ou gosu.
ria de inserir algumas colocações oo discurso que V~ & 1 faz com
telação às dificuldadea materiais. orçamontárias e fiDaD<:cims quo
as nossas Forças Aimadas enfrentam neste momento. Os jamais
de hoje tegistram algumas manifestações:- com as quais devem
preo::uf*t-se não s6 o Senado Fedetal. mas o Govemo e a S;Ociedade btasileiia. Segundo info!mações. na reunião do Alto Ccmando
do Exé!<ito. os g~ leriam discutido tunbEm as dlvi<las do
Exélcito. daOirlemde R$100 milhões. Osjomais de hoje ainda registmn quo a ida do Minislro da Aeronáutica ao Rio de Ianoiro
para receber uma homenagem da AS$0"'iaçãio dos Dipkmados da
Escola Superio< de Guelra- áDESG. deveu-se ao fOU> de o Ministério da Aeronáutica só ter recebido 50% da verba OlÇ3DlOil!ária
pam o primeiro trimes!Io desie ano. faltando n=bor R$34 milhões
relativos ao primeiro trimestm. Ainda o noticiário dos jamais registra a manifestação do editor oficial do jomal Ombro a Ombro,
dirigido per militares. Segundo esse oclitor. Coronel Pedro Sobimer, a "revolla dos militares está em saber que um general de quali'O estrelas ganha a metade do salário de um vereador de qualquer
cidadezinha do País''. Quero uoi:r-me às p.rrocupações de V.
no sentido de uazer ao debate questão que considero fundamental::
o Otçamento da União. É fundamental qúe o Orçamento pua
1996, o ~ai teremos a opartuDida.de de discutir e aprovar, seja
realista. Não é possível que cootinue a ser uma colcha de tetaJbos..
Em primeiro lugar, temos que salvar o fundamental. o essencial,
para o País. V. Ex• foi Governador do seu Estado. como eu fui do
Pará. mou Estado. razlio poJa qual sabe que hli uma ansiedade. por
parte de qualquer govemo, em fazer obras novas. No entanto. considero que existe uma. obra fundamental de governo; é a obra do
cctidi.ano. a obra do dia-a-dia. a obra de fazer funcionar o que já
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existe. Não interessam e não devem interessar à sociedade brasileinovas iniciativas que ficam inconcl.usas, como as taDtaS que se
eocontram par.disadas; ospolhadas per todo o País. por falta de recursos. É fundamoutal. pcxtanto. que. no Otçamonto da União pua
1996. haja mudança de linba om rolação ao ttatamonto dessa questão. Vamos verificar o que é essencial para o País, pam o fuDCiotwnento do Governo, pam o funciooateento da Administtação PUblica; vamos levantar o que existe de obras iniciadas por parte do
Govemo Federal ou pcx ele financ:iadas e classificá-las em Oidem
de prioridade; e, por último, vamos ter novas iniciativas. Solidarizo..me com V. Ex• quando faz refer€Dcia As dificuldades que as
Forças Annadas enfrentam. Sei que outros setores da Administtaçào Pública também as têm. A meu ver, esse assunto 6 fundamental. razao pela qual me associo às palavms do V. Ex• pam senstbilizar o Govemo e o Congresso Nacional no sentido de que, em relação ao Orçamento, devem. ser levadas em conla. as prioridades,
sem que se R:troceda nos avanços conseguidos ao longo da História. e com grande sacrificio pocpute das nossas
A1madas.
O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço ao eminente Udor
do PMDB. mou companbeiro Jador llalbalho. polo aparto ob:idativo
om rolaçio lquostio <p~e"""" abordando liOIJle fnn de manbi.
Na vmlade, Senador Jader Bubalho. meu discutso tem o
semido de chamar a atençio da Comissão Mista de Otçamento
para &-realidade que estamos vivendo e para a necessidade de fa.
zen:nos um tmbalho que esteja i altura da competência dos Srs.
Deputados e Senadoros.
Não podemos. de fato. pulverizar o Orçamento. deixando
sem atendimento questões: tr.mscendcntais- pâia este País.
Registra muito bem V. Ex• que não são apenas as Forças
Amladas. Alguns Ministérios estão com seus cnçamemos inleimmcnte apequenados. V. Ex1 menciona até os jornais de hoje, e aqui
está um de ODiem que diz que dívidas do Exército dl.Cgam a cem
m.iljJões: de reais. e que Dão são pagas. Isso nunca aconteceu. Sio
reCÚtsos sacados sem CObertura orçamentária? Não. Eles têm cobettnra. orçamentária e não há apenas o caixa fma.noeiro para atender.~- desposas.
Sr's e Sts. Senadores. as F"""' Armadas já chegaram a ter
nos·seus orçainentos mais de 15% das teeeitas nacionais, o que
não era um exagero. Hoje, esse pm:entua1 está reduzido a pouco
mais de 3% pam as !lis Almas somadas. Isso. obviamontc. não di
pam atender às despesas mínimas das
Aimadas. que tôm o
dever constitucional da defesa de todo o tetritáio bruileiro. E não
há progtesso som
Precisamos. """"""'- ter todos os
cuidados para com a segurança do nosso País.
~Prossigo. Sr. Prosidente.
Não é preciso
estenda pua alinDar quo. em razlio da
pre<:ariedadc de reau:sos, deterioram-se os meios opemtivos da
Mariaba basileira. assim como os da Acraláutica e os do ExércitO;
WUipiwztidos estão os seus esfaços de reaJ.PCl'8Çio e os de aoompBDhar os avanços tecnológicos a que o mundo assiste a cada <tia
Na elaboração das leis. espocialntenle na do Orçamento da
República. precisamos estar atentos para essas realidades, em que
13

F"""'

F"""'

segnr.mça.

que""'

pesem as dificuldades econômico-fman.ceiias por que passamos.
Dou cano notbel o que vem sendo n:alizado pela Marinha.
Exén:ito e Aeroo!utica. apesar de todos os óbices que lhes impõem as regras orçamentárias. Sensíveis aos problemas vividos pelo
País, têm sabido conter despesas e reduzir ao máximo suas justas
programações de necessária IttOdemização.
Sr. Presidente, Stas e Srs. Senadores. nossas Faça:s Armadas são um motivo de Qt!Ulho pata o nosso Pais, mantendo contingentes discjpliDados. competentes. que merecem o teSPCito e a estima do povo brasileiro.
•
~o que tinha a dizer.
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DOCUMENI'O A QUE SE REFERE O SR. EDJ- çoaraqualificaçãodocorpodocente,servindo-se.entreoutrosinsSON WBÃO EM SEU DISCURSO:
trumcntos, da televisão educativa; exigir a melhoria da qualidade
Brasília. 17 de março de i995 do material didático~ du nova definição ao conteúdo do ensino; e
OF/CONORÇISF/102'95
executar a periéxhca avaliação dodesempenbodosestabelecimentosescolares.
Exm"
O ingresso de eswcWues nas universidades e nos estabeleciSeoador Edison Lobão
~ -mentos isolados de emmo superior está xegulado na Lei fi1. 5540,
Senado fedenl
de vinte c oito de DO"embro de 1968. Os C:UISOS de graduação. seNesta
gundo o artigo dezeue~ desse diploma legal, estarão abertos à
SeDborSenador,
·matricula de canddeCM que. havendo concluído o ciclo colegia1'
Elabotado pelo Consultor de Orçamento Carlos MeDo "tellbamsidoclass:ú~emoooansovesu"bular".
Marsbal.. temos a g:m.ta satisfação de enc:amibhar a Vossa Ex.celén' · o Cume vestlbu_.. como~ boje conhecido. foi adotado oo
cia o tiaba.Iho intimlado ''Quadro Compa!ativo dos Valores Alo- mo· de· !911. Cocsuwa ~uma prova escrita e de argüições Oiais
c:ados""" Minist6:io do Exé!ci!o. MatiDIJa e Aeronánúca em relaçlo solm,.ciências • od>ocnos Na U~UV=idade do Brasil a maioria dos
ao lOtai do Otçameolo da Uniio pam 1995", em anexo. daodo cum- candidalm aJme _,... u !.a. Idades de Medicina, Engenharia e Diprimemoàsolicitaçioefetilãdaem 16demar:çodo ano em curso.
ltlito. Meio séeulo drp:.'u_ • Let de Di:retri:ms e Bases determinou a.
Na expectativa de que o referido tr.lbalbo atinja o solicitado equivalência de todo~. (X cunm m~os. com vistas i habilitação
,
e peana.nceodo à disposiçio de Vossa Excelêucia. apresentamos para 0 ingresso DOI> C'UinO" tupe:nareS.
nossas expressões deCODSideraçõese xespeito.
_ __
· . J1 em 1970_ ?C' o acesso is. universidades póblicas feArenciosameme.- Fernando José Baltar da Rocha, Coo.. d.Crais. deu-sr ,,,.~nc~.~~ .., •rsubulaf unificado. Atualmente, o
sultor-Geral de Orçamento.
País conta CDm ('Otl~'lo:-rD\~ r setenta e um estabelecimentos de
QUADRO COMPARATIVO DOS VALORES ALOCA- ensino supenor wn&.~ wacrntoS e trinta-e oito particulares.
DOS AOS MINISTÉRIOS 00 EXÉRCITO, MARINHA E noventa e dou. mutuo. 1;.1' Oitenta e sete estaduais e cinquenta
AERONÁUTICA ~E. EM RELAÇÃO AO TOTAL 00 ORÇA- e quatro fedrn..u. ~ ud..~ um propotç:ão de vinte e sete por
cento de msuru~ ... , po..N»< u para- setenta e .três por cento de
MENTO DA UNIAO PARA 1995.

-enudades P""'"~'

A~ .k' mow.W·~ oqs'requisi~ para a entiada no

EmR$1,00

&Um:: ~•>rno •"~*-.:ada pelo Ministro Paulo Reoato,
ultrapassa a tf'S(' dr lo._~ r-.- routtos educadores. de que o exa-

terceiro grau_

Órrio
Mmistério do Exército
Mmistério da Marinha
Mmistério da Aeronáutica

~~

.

Valor

..1t-~

%

me vesubul.u

S.4ê4!83.955

1.71

tráriO i 'det!rrnw.!...,_Ã.

3:144.45ê548

0,98

,cn-r.,unr~e.
..l.a

ser extinto,

..i::n., .. ~dade brasileira.

ponplallto

con-

O qur .Jr"'" • 0o1 rT.a.~. o Mínistro, é fartai~ .3: i<J#iia.
de avah..1.ç:W d.• .~'C!II"Uo.lo. :. ••'Cb«tmentos adquiridos pelo candidatO. em JC'D. te:~:--•• .... ,.. w>rfrth'arpelosàtb.aiscritérios.Essa
0,92
2.958.194.761
~ a:v4li&Çi0.- DL" ~· rlo'.tp. . . rd:uc.ação. ~iwi etapa.obriga.Total dos Orçamentos Fiscal 320-177.759.963 100.00
tória e m&futa-1 do. r""·•-·
e do Saruri"-<!e Social
CoriW,:umtr_._ • "'t~,.....-ma do- vesü_bular persegue· um
sistema R~NC"> quor -. t.-.nu ~ V8I1ha a substituir,oquc é·
Foute: Lein"8.980,de 19-1-95
hoje praocadc'~ 1"w.w ......._. ~~ obtervadas.exigências identificadoru de um,.._........-. DadiiO dr .saber. dcixaDdo-se essa deO SR. PRESIDENTE (Ramez Tebct)- Coocedo a palavra Í"miçio a c.arp-· • -.-.:• tnmaw.cto pelos liVros di~ de
primeuopw~ ~- • ......._~ • ll~se~petosex~·yesti
ao nobre Senador Ioio Fmnça.
bulares ~· pr:t.ai '*""'~ de maior conceito, e;D;I:
O SR. SENADOR JOÃO FRANÇA (PP-RR. ProrJuncia o
cada irea ten"tk....-...1
•••
seguin"' discurso.)- Sr. Presidente, S,., e Srs. SeDadoies, desejao DCWC'I w ..... dr --~ cocsistiria num exame nacional
mos, com a presente iDterv"enção. cmsigoar o nosso aplauso ao
dos c:oobecmwat.• -»~• ~ttrudaD:es cooc:fulntes do segundo
Ministro Paulo ReDalo Soo:ra, tillllar da Pasta da Educação e do grau. en~ ou~ CT'Uft'a ;ca o ~ nas ~versidades. Os
Despotto. por ter amnv:iado. em seu clisanso de posse. a iDleilção de
aprovados tt~tnn~.t~~ c3 ~ dos estabelecimcntos ~ ~
promover siguificativas modií=çõco nos mé1oc1os, hoje ado<ados. superior. sem em~·~ a.ue~dt: cada um.deles paxa..a fixa.·
dos cooam;os vest.ibuiare$ aos diversos c:w:sos. de ensino supeiior.
ção de sua ~ u~'Ws... denrm dos parâmetros instituidos
S. Ex' dá couscq<iência; decetto. ao público compromisso pelo conc::un.o vnl
do Presidenre Femando Henrique Cm:doso, assumido em seu sePorUnto_ a aff'n-,io::l tl.U'1on.al_retrataria\?m padrão mínigundo prommciamento à Nação, de que vai, a partir de m1niio mo da quahWdt ck nu. i.nC/ a ser exigida, uma refezf'ncia mesmo
com os Govemadores de Estado, progl3Dl3da para o oorrente mês, para o aluno aa-rca d•.n coobecunc.ntos que adquiriu. Assim. no
deflagrar a necessária e imediata Ida:ma. do ensino em nosso País. sistema sugendo pda Uwven1dade de Brasília- UnB. a rede
cano há tanto tem sido reclamada.
oficial de ensino 5efUI submetida, ao longo d5 três anos. a SU·
Naquela oportunidade. como se recorda, O Chefe dÕ Go-- cessiv-õ$ Cxames das sênes de segundo grau. destinando, ao fim
vemo convocou a população. os goveina.dores estaduais e os do processo, trinta px cento da.s suas vagas para a admissão
perfeitos ri:J.uiücipais. além dos empresários. a unirem forças em dos alunos selecionados..
·
.
defesa da educação. destacando, desde logo, as cinco medidas
É preciso ver que a democratização do acesso ao ensino piÍ·
consideradas básicas para a aludida :revolução do ensino: dar blico.-vez que é mantido pelas contribuições da sociodadc? ~dá
garantia de: que as Yerbas direcionadas ao nível básico cheguem pelo tipo de exame adotado. persistindo. como é devido, na ênfase
diretameute e sem despeniícios ou desvios às escolas; apeifei- do processo scletivo. Afmal. a universidade pública irá premiar a
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processo educa.cicmal biasileiro.
Vamos coocluir, Sr. Pn:sidcnte, assinalando que o cmjunto
dessas providências c:on'eSpODdc, de fa10, l -idade de se !rivilcgiar a área da Edoc•çlo, eleita. acertadamente, como pricxit'-·
ria pam o <ieseuvolvimento do País.
Para essa alta fmalidade, como di$se com ~ o
Presideme.. ''nio buc.a a decisio politic& do Govemo'~ É impacindível o envolvimento de toda a sociedade, enfim consciemizada
de que o destino de gnndeza do Brasil aio se pode diuoc:ior da
~de aho nivel dos seus filhos.
· Eaoqueti:Dhamosadizer.
O SR. PRES.IDENTE (R.Ium Tebd.) -ADies do eaccm:r
• presem.c sessio, que julgo ter sido memoá.vel pua o Senado da
do's aprovados nas demais instituições. No ~rasil, poderiam en- Repibli.ca. gosaaria de dcixartegistmlaoos ADais desta Caa a cocauegar-se dessa tarefa a Cesgrallrio. a Fu vest, a Funesp e a mwücaçio que faço do falecimento de um emiDcmo homem plibliUnicamp. .
'
. .. .
c:o do Eslado de Mato Grosso do SuL Sr. Dem6stales Mo:tliDs, que
Naquela Nação, todas as uniVersidades sio p'agas. cus- faleceu com um sku1o de vida.
.
tando. "em~ vuité ciDco mil d61aies ao ano. para cada
Pbi Presidente da Cimara Municipl1 de Maracaju. foi Proaluno. A 'admissão se dá de conformidade com o aproveitamen- feito da nossa capital. foi per t:tês vezes Secretirio de &tido e IJOo"
to' do Can.Oidato Do segundo grau. Cursos como os de Harvard e tabilizau-se como escritor. membro q~o era da Academia SUlde Priúcetõri higem Doias' médiaS próximas dá máxima. em ter Mato-grossense de t.euu. Emmente advogado. homem de vida
dás' aS -d-~iplillas. . . : ~ · ' : · .· 1 • ~-. -~ probe.. homada, digo até que liomcm mesmo de vida fnnçis<:aDI
Na Inglalem.. o aluno é submeudo a um exame. ~prçwado. Dem6stenes MutiD.; deixa uma vida a servir de c:x.emplo Jm& as
deve enviar ao 6t:gão educacional tesponsá.y~l ~ma lista com as novas gemçõcs.
prioridade$ de cuiSo e estabelecimentos de sUa escolha. As ~verQuis o destino talvez que eu. como SCll coo.te:td:Deo. como
sidades. aValümdo o Oesempimho dó cindidaro. aceitam ou não o seu amigo. ocupASSe: boje. :inte:riDamentc. a ~ desta Cua
ingícsSó Oo aluoô. ~a França. ~ concluiDl~ do segundo ~ para fazer esta commicaçin. porque euendo que um homem dei-prestam uma prova e, aprovados. recebem o \Üploma cple lhes dá sa eovezpdura e com esse passado Dio mem:e s6 a minha banodíx'eito de tntrar em qualquer universidade..No t;o.taDto. as faculda- . nagem. mas a do Estado de Ml1o Grosso cano um toclo e a do
deS de maior ·piós~gio tealiz.un ex une seletivo mais rigoroso. ex i,· pl6prio Senado da República pelo seu exemplo de vida. de dodicagindo inclusive novas provas.
'·
·
çio e de aJllOI' às causas públicas.
. 'Na Ale~ dã Díe"sim
Concluime de segundo
Nada mais havendo a tra11r. a PresideDcia vai eacc:mr ex
pu ..CÓihc ó i:in'só e uÍrlvemdack que deseja; Poróm. faculdades. IIllbalhos. desigoando pua a sessão OlliiDW de ~-feDa a
de Medicina. por exemplo. exigem que o aluno teDha obtido ncu. segUinte
máxima e seja portador dO diploma de segundo grau. Na llália, os
ORDEM DO DIA
estudantes que estio lenninando o segundo grau sio submetidos
ao exame-:Dilcional. aplicado i>c:Io Ministério da Educação. Os
ItcmúniCD
aprovadÕS ~ ô diplouia. e o certifiCado que os habilita a ÚlPROJETO DE LEI DA CÂMARA N"41!, DE 1!195
gressareru qualquer univemdade;quepode. confoone o caso. exi(Emregimede~DOS termos do
gir a prestaçãa.de DOVO exame.· ..
art. 336, b, do Regimalto Illlemo)
Na Holanda., .a maioria das universidades são públic&s-:Dis<:ussio. em'mmo 1lnico, do Pi-ojelo de Lei da~ ri'
Tant.O .eSSas cotsio' âS'institüíçõeS pâiticülai-es· Cobram anuidade
cm toinO de' doiS mil reais pOr anO. O concluiDte do segun4o 40, de 1995 (ri' 121195, Da Caoa de <lligom). de iniciativa do Plesigrau ulgréssa imematamente Do CuisO. superior, de sUa escolha; da Repiblica, que dispõe seixo a disb:ibuiçlo de efetivo da
salvo no caso da Fa.ctilda.dç; de Química. para a qual se exige Aeronáutica em tempo depez.lerldo
Pam:er favodve~ sobri'88, de 1995,da Comissio
um cumculo · â:Jínimo de estudos nessa área e nas de física e
mat.emitica.
··
·
·
-de Rdaçõ<s Eldcriorac Dcresa NadooaL
O SR. PRESIDENTE (Ramoz Tebet) - Esti """'""da a
·
No corrente ano. um grupo de estudantes está ingressan.~
do nas universidades do Estado do Rio de laDeiro. sem prestar
(.l...eYtmla-se a su3âo às 12lr24min.)
o exame vestibular, uma vez qualificado nas seis avaliações às
quais foi submetido no triênio do segundo grau. Nes,c caso.
ATADAlO'SESSÃO,REALIZADAEM
aplicou-se o Projeto Sapieos- Sistema de AvaliaçãQ Progressi3 DE MARÇO DE :J59S
va para Ingresso ao Nível Superioi.- instituído etd 1992 pela
(Publicada
no DCN (Seçio JD, de 4-3-95)
Fundação Cesgranrio.
Devemos registrar, neste ponto, a ação pioneira da Universidade Federal de Roraima. que intrOduziu. ainda cm 1990.
REI1FICAÇÃO
a metodologia de análhe do cuiriculo escolar como meio de selecionar os candidatos a cinq11enla por cento das vagas a serem
Na p4sina 2488, 11 coluDa.
preenchidas em seus diversos cursos superiores.
Oucle IIC 1!:
Procura·sc. dessa fonna, tomar mais atual o sistema de
DM!RSOS
acesso à universidade. enquanto. na outra ponta.. deflagram-se pro- Leia...:
vidências govetnaiQ.entais tendentes à SUper.lção das deficiências
DIVERSOS N" 34-A, DI! 1_995
do ensioo básico. uma vez que elas .:omprometem os objetíVos do
excelência de todo um amfculo escolar. e não o t.(íto de eventual
aplicaçãO do aluno em curtíssimo curso pteparatório.
Ademais, os exames. de c:ar.iter naciooal. pcmtitúão IAmI:X:m a avaliação da qualidade do saber ministrado pelas escolas,
para o que dever-se-á promover a r=strublmçio do ensino e a uniJiCaçãó dos progtamas.. COmO é sabido, diferenças de conteúdo e
de MétOdOs permeiaui os níveis da educação entres as diversas regiões do Biasit, de tal sorte qUe se tá imperioSo difuodir para todo
o alunado, de todas as unidades da Federaçáo. a mesma quantidade e qualidade 'de ..,Sinamentos.
Segundo depõe o Ministro Paulo Renato. a sua Pasta tem
cõino ·rerei€ricia Osisteuia amcriéano. se~Ddó o quai duas instituições P.arlicul.ares realizam o eXame. Para aproveitamento

o

e
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ATA DA23'SESSÃO,REALIZADAEM
22 DE MARÇO DE 1995
(Publü:ada 110 DCN- Seçio n- de 23-3-95)

Março de 1995

lhsm1r1e o DÜJcJirM do Sr. Goaldo Me/Q. o Sr.
Anlli11io C<rrlm Valodtuu, SMple111e de Secntário, deim
a cadeira da presidênt:ia, que é tx:llplllia p<lo Sr. Nabor

__________________ ____
JIÍIJiDr.

REITFICAÇÃO
Na pigina D!' 3546, 1• ccbmà.1ogo após o cfisanso do S....
dc<Getaldo Melo,

Oudcaclõ:

Dutu1e o cfisanso do Sr. Amoldo ~ o Sr.
Antmio Culoo Valadm>o, Suplelllo de Secrelário, deixa
a cadcim da proaid&lcia, que 6 ocupada pelo Sr. Nabo<

Jmuor.

_;..,

ATADA24'SESSÃO,REAL!ZADAEM23DE
MARÇO DE 1995
(Publicada 110 DCN- 5eç1o n de 24-3-95)
REI1FICAÇÃO

Na pigina D!' 3922. 1• coloma, imodialmlcnle após a fala da
l'rolid&lcia
OaclcociC:'

Ata da 27a Sessão, em 27 de março de 1995
IA Sessão Legislativa Ordinária,_ da 5Qll Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, José Eduardo Dut J:l, Nahor Júnior e Joel de Hollanda
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SE{'IADORES:
.
.
Ademir Andrade- Anlônio Carlos Magalhães- Bem v....
- Darcy Ribeiro- Edison Lobão- E!cio Alva=- Emíl:ó Fellllllldes - Epir.ácio Cafcteir.! - Ernandes Amorim - Flaviano Melo Fra=lino ~ - Gilberto Miomda - Gilvam Botgcs - Hugo
Napoleão- Humberto Lucena - Jader Baibalbo -Ieffer.;on Peres
- Joio França- João Roàla - Joel de Hollanda - Josaphat Marinho - José Agripino-- José Alves - José Roberto Aliuda - José
Bianco- José Eduanlo Dutta- José Fogaça- José Samey- Júnia
Marise - Lauro Campos - Lcomar Quintuülha- Lúcio Alcintaia
- Lúdio Coelho- Luiz Aibctto de Olivcir.!- Marluce Pinto- Nabar Júnior- Odacir Soares- Osmar Dias- Ramcz Tebet- Renan
Calheiros- Roberto Rcqujão- Valmir Campelo- VII.soo. Klcinübing- Waldcclc Omelas. .
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júniol)- A lista de prosença
a.a1sa o compa:recimento de 44 Srs. Seilackms. Havendo número
regime:ntal. declaro aberta a sessãO.
-Sob a protcção de Deus, iniciamos DOSSOS-trabolhos. O Sr. 1SI Seaetário em excaclcio.. Senador Iefferson Péres,
~i !citur.t do Expediente.
E lido o seguinte
.

EXPEDIENTE
PARECERES:
PARECER N"92,DE 1995
Da Comissão de Coostituiçiio, Justiça c ClcladaJDa sobre o Oficio •s" ~ 75, de 1992 (Oficio nll
1.182/P, de 1992, Da origem), do Scobor Prosidenlc
do Supremo Tribunal FcderaJ, remetendo ao Senado
Federal, para o 6m previsto no art. 52, X, da Constio
tuição Federal, cópia do acórdão proferido por aque-

la Corte oo Recurso Extraordinário
9.STF.

~

146.733-

posto pela União Federal c:oolm decisão do Tribunal Regiooal Federal da 3t Região que declarou a. inconstitucionalidade dos .artigos
1•. 3"e 8" da Lei '0!'7.689188.
Discutia-se naquela Ação, a constilllcionalidade da Coo.tribuição Social sobre o lucro das pessoas juridicas. instituída pela
Lei D!' 7 .689, de IS de dezembro de 1988. Foi "'lalor do Recurso
Exlmordináiio o Ministro Moreira Alves.
O SupiOI!lO Tn'boaal Fedctal declarou, incidciJtalincnte, a
coost:ituciooalidade dos arts. l.t2. 2Jl. e JSl e à inconstitucionalidade
do art. 8D da referida Lei. em decisão, p:n' nnanjmjdade de vetos.
proferida cm 29 de jmho de 1992 e publicada no Diário da Justiça. Scção L de 6 de novembro de 1992.
O dispositivo declar.ido inconstitucional tem a seguinte redação:. ''Art. 8'1 A conslriblição social selá devida a partir
do lCSUitado apmdo no pcriodo-basc a ser cDCemldo
cm31 decle=brode 1988."
Em soma. foi considerada coostituciooal a cobmnça da
Contribuição Social Sobre o lucro das empresas. exceto a correspoodcJl!c ao pcriodo'base co"'m.do cm 31 de dezembro.
E o relatório.
Nos lenDO& do art. 53. inciso X, da Constituição Federal.
compete ao Senado Fedetal "suspender a execução. no todo ou em
parte, de lei declar.oda incoostituciona poc dccisilo definitiva do
Supremo Tribunal Fedectl".
A COOlllDic:ação do SeDhor Presideme do SupiOI!lO Triboual
Fcdcr.ol se fez acompanhar de cópia da cmecu. do admlão. do extrato de ata e das notas taquigráficas do julgamento. O Parecer da
Procumdoria-Gual da República foi traoscrito is fls. 393 c 394 do
:relatório do Ministro Relator.
Esta relataria anexa cópia da Lei r:ll 7.689. de IS de dezembro de 1988.que teve seu art. ~declazado inconstitocional.
Em face do exposto. obseMidas que foram as DCIID3S cx:mtituciooais c IOgimcntais pettiDcDles!maléria, proplio-se o seguinle

Relator: Senador Espcridião Amin
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'.37, DE 1995
Pelo Oficio "S" D!' 75, de 1992 (Oficio D!' 1.182/P, de 17 de
Swpeo.de aa:ecuçio do art. Pda Lei~7.689,
·novembro de 1992. na origem). o Senha- Ministro Presidente do
de 15 de dezembro de 1988.
·
SuptemO Tribunal Fedetal encaminhou a esta Casa. para fms do
O Senado Federal considerando a decisão definitiva profeart. 52, X, da ConstituiÇão Fcdcr.ol, cópia do acótdão proferido poc
rida pelo Supremo Tnõunal Federnl no Rerurso ExtraordiDário pSI.
aquela Corte no Recurso Exll:aOt'<linário n' 146.733-9/SlF, inter- 146.733-9. resolve:
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Art. 1ii Fica suspensa a execução do disposto no art. 82 da
Lein"7.689,de 15 de dezembro de 1988.
Art. ?Jl Esla Resolaçio eniia. cm vigor oa data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrãrio.
Sala das Scssõeo, 27 de lllJ1ÇO de 1995. - Iris Resende.
P,siden!e- Esperldlio Amio. Relator- Romeu Tuma- Jooapbat Marmho - Jader Borbolho- Rooaldo CUDba Uma.- José
Fogaça- Ademlr Aaclrade- Benuu:do Cabnl- Roberto Rcquião- Ramcz Tcbd -Jelfcnon p....,- L6do Alciatont.

PARECER N' 93, DE 1995 .
Da Combsio de Coii$ÜtUiçio, Justiça e Clda·
daDia, sobre o Projeto de Lei, da Cimara n" 3~, de
1!194, que "DiscipBna a liberdade l'eilgiosa, r<gola·
meutando os indsos VI e VIl do art. 5I' da Cousdtul-

çioFcdend".
Relator: Senador José Bianco

C
qt
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Policia Fedem! a compelêocia policial pom exercer a proleÇão em
apreço é Jnticar ICStrição que não labora em favor do objetivo almejado.
Oconc que são n:lalivamentc poucas as localidades do País
que coo.tam com efetivos peunancntcs da Polícia Federal devido
às camctedstieas especim des&a corpor.oção. Assim, a proteçào

que se quer garantir seria frustrada DO mais das vezes.
Seudo assim, propomos. por Íll!emlédiO de emeuc!a substibltiva ao art. 1.11 reconhecer à competente autoridade policial oo do
MiDistório público a alribuição de gal2Dlir a proteçiio de que aqui batamos. Tal mudança possibilituá mais cli<:ácia à""""" colimada.
Por outro lado, o patigmfoúnico do art. J.õtestatu.ique a autoridade competente que se omitir u:ma vez. teDdo CODhecimenro
de ameaça ou agressio. "'spond•d por crime de repoosabilidade.
Sucede qiJe os agentes públicos em gemi não podem cometer crime de teSpoDSabilidade. Apenas os agcnros politicai podem
paticar la! ilicilo, que tem natureza politic:o-administriva.
Por conseguinte. propomos. tami:J6m medimte a emenda. supra-referida. sanar o vício aqui apontado-~ dispolldo que a omissão
da autoridaQe canpetente a sujeitad 4s penas da lei. que taoto

I - RclaiÓI'io
Nos temos do art. 65 da Constituição FederaL vem a esta pode ser lei comum (v.g.art. 319 do asdigo PeDal) como &lei que
, pua ser "'visto, o Projeto de Lei da Câmam n" 33, de 1994.
"DiscipliDa a libeldade religiosa. n::gulamentaDdo os incisos derme os CrÍine$ de respomabilidade.. DO caso. de a autoridade que

se omitir estar investida da oondiçio de agente político.
VIl do art. 5" da Coostiruiçio Fedem!':
ADie o exposto, votamos pela const:i:b.lciOJJalidade~ juridiciNesse sentido, o aiL IA, caput. da JrOPOSição estabelece que
cabe ao Poder Pllblico a proccção, quando solicitada esta à Pol!cia Fe- c!ade e regimentalidade do Projeto de Lei da Câmam n" 33, de
1994, e pela sua aprovação. quanto ao mérito, com a seguinte
deml c ao Minislério Público. aos 1ocais de mito religioso e ~a
EMENDA N' Ql.CCJ
I:ítmgia. Já. o § lil do mesmo artigo estatui que responde. por crime
Dê-se ao art. t.t a redaçio a seguir.
de ~dade a autoridade que, oportunamente advertida.,

V

não pteVinir a ameaça ou. ciente do atentado, nio coibi-lo.
Por seu tumo, -o art. ']!. dispõe que a pm:staçio de assistência
mi~s

de intemaçJo coletiva. por
saceniotcs e seus assemelhados, é assegumda, uma vez por semana. nos dias consagrados ao seu Culto, sendo iguabneutc petmitidas as cerimônias ecum&nicas.
Por fim, os arts. 3$1 c 4'l fmnam. ~vamente. as cláusulas de vigê:Dcia C de ICVOgação.
Cabe a esta Omissão de Coo.stituiçio, Justiça e Cidadania
opinar sobte a matéria. qualllO 1 consti!Úcionalidade, juridicidade e
religiosa nas entidades civis e

-

"Art. 1SI Cabe ao Poder público garantir a proteção aos locais de cultos religiosos e a suas liturgias.
§ 1• A COIUpCiente autoridade policial ou do Minisrório público, tomando conhecimento de ameaça 00
atentado a local de culto teligioso ou a rcspcctiva liturgia, adotará de imodlalo .. provid&lcias devidas para
garantir a pUeção de que trata esta lei.
· § 2a Em caso de omissão. a auiOridadc :mferida oo
padgml'o anterior sujeitar-se-i às penas da Lei."

Sala das Sessões. 27 de~ de 1995.- Iris Rczeude
quanto ao mérito, nos temloS do art. 101 do Regimonto Intemo da
Presideo<e,- José Bianco- Relalor, Guilhemu: Palmeira- AdcCasa.
mlr Anadrade - R9ualdo CUDba Uma - Jelfmoon Peres, Ra·
É o Ielatório.
mca Tebet - Jader barbolho - Bemardo Cabnl - Romaa
fi-Voto
Tuma - Lauro Campos - José Fogaça - L6do A.Lcintara A ~ em parte colima regulamentar a gar.mtia de Esperidlio Amln.
pro~ aos locais de cuJl<!s "'ligiosos e a suas litmgias, bem
PARECERN'94,DE 19!IS
cano a prestação de asssistência xeligiosa nas entidades civis e miDa Comissão de Coii$ÜtUiçio, Justiça e Clda·
litues de intemação eoiWva. coofomle pteVisto nos incisos VI e
daDia, sobre o Projelo de Lã da Cimara li' 126, de
vn do ut. 5'1 da ConsâDlição Fodeml.
1992, que • ctispeusa a publicação de atoa coustitutioo
Sem ddvida, andou bem o legisbdor constiblinte ao garnntir
vos de pe!Oi08 juridlea, para efeito de l'<glstro p6blla liberdade dos rultos n::ligiosos, a proteção aos !ceais de sua maco".
nifestaçio e a prestação de assistCncia teligiosa nas eDtidade$ de
intemaçio coletiva. A.inda mais quando ~ sabida a pluralidade culRelator: Senador Jefferson Pêra.
tuial que confOIIDll a sociedade brasileim.
Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara
Dcsw:te, o projeto de lei em tela é pleiWUCilte meril6rio e n" 126, de 1m, que tem por objelivo dispensar a publicação de
destina-se a n::gulam.en.rar a Constimição devendo mexecer o ao> atos coostitutivoo da pessoajurldlca, para fins de registro pu'blico.
lhimento desta Casa.
l'ar.l tanto, a proposta quer dar11011a redaçio ao art. 121, da
Não obstante. fazemos duas ressalvas à propoo.ição nos ter- Lei de Registtos Pllblicos (Lei n" 6.015, de 31 de dezembro de
mos em que foi aprovada. na Ciowa dos Deputados.
1973). A atua1 redaçio do art. 121, da Lei n" 6.015. de 19(3, é a
Com efeito. quando no seu art. 111 o projeto dispõe que a seguinte:
proteção aos locais de culto e a suasliDlrgías deve ser solicitado à
"Art. 121. Para o n:gistro selio a-.mdos dois
Policia Fedeml e ao-Ministério l'llblico, paz=-oos que la! proviexemp!a= do jomal oficial. em que houver sido publi·
dencia Dão reSolve bem a questão. Isso por que atribuir apenas à
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cado o estamto, compromisso ou contrato, al6m de um
exemplar deste. quando a publicação não for integraL
Por aqueles se fará o :registro mediante petição, com fu~
ma =onhecida. do re_.,.tanr. legal da sociedade,
lançando o oftcial,. nos dois. ex.emplams. a compcteme
certidão do registro, com o respectivo número de ordem.
livro e folha, um dos quais selá entregue ao ~
sentante e o outro arquivado em cart6rio, rubricando o

oficial u folhas em que estiver impresso o conttato,
compromisso ou cstatu.to."

A nova m:laçlo do mesmo art. 121. que a proposição quer
introduzir, !!§ a seguime:

"Art. 121. Para o registto sedo apresentadas duas
vias do estatuto, compromisso cu contmto, pelas quais
far-se-i o xegistto medWJte peliçlo do represcntaDie legal da sociedade. lançando o oficial. llliS duas vias, a
competente certidlo do registro, com o respectivo nómero de ordem. livro e folha. Uma das vias ser.í entregue

ao zepre:sentanle e a outra axquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato. compromisso ou estatuto."

A diferença e~al enue .uma ; outra. redação coosiste oa
supn::ssão, preteodida pela proposta. da obrigaroriedade de a sociedade apresentar, quando do registro de seus atos constitutivos,
exemplar de jornal oflcial em que houver sido p1blicado o estatuto, compromisso ou contrato.
Na Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição e
Justiça e de Reda.ção opinoo un.animemente pela constitucionalidade. juridicidade. licnjça legislativa e. no mérito. pela aproV2Çâo do
Projeto. Levado à deliber.lção do Plenário, o Projeto foi aprovado.
ID.cumbe a esta ComissãO de' Constituição. Justiça e Cidadania do Senado Fed=l deliber.lr ae=a da matéria. No plllW regimental não foram oferecidas emendas à proposição.
É o relat6rio.
Voto do Relator
Não vislumlxamos óbices à aprovação da proposta, no exame que fizemos de sua CODStitucionalidadc. Os pressuposros relativos à iniciativa por parlamentar e à competência da União e do
Congresso Nacioaal. ~omm rigorosameDte atendidos. à soa vez. a
proposição uão veicula matéria incluída entre aquelas de iniciativa
privativa do P=ideate da República. A jw:idicidade da proposla é
cristalina. Os princípioS- que infon:nam o -otdenameuto juridico pitrio for.un seguidos. Não hS reparos a fazer no que toca à téa:rica
legislativa.
No que se refere ao·mêiitõ;Cumpre notar que a proposição
sob exame foi submetida à delibetação da Câmara dos Deputados
pelo ilustto Deputado José Santana de Vasconcelos. Ao justifiCar a
proposta, Sua Excelência destacou as desvantagens e inconvenientes da publicação, cm jomal oficial, do compromisso, contrato cu
estallliD das sociedades civis. qu:mdo do registro destas.
A primeiia desvantagem é representada pela burocmtizaçlo.
que consiste no retaniamento desnecessário que a publícação acar:reta para o processo de registro.
·
A segunda Iq)Otlsa no rusto elevado, vez que são crescentes
os preços cobrados pela imprensa oficial para execução de serviços de terceiros.
A terceira desvantagem reside na inutilidade da publicação.
potqUa.D.lO esta somente iDtez:essaria ãs partes envolvidas e não a

t=eiros.
A quarta ~ representada pela paradoxal ausência de publicidade, dec:onente da publicação. Por último, haveria prejuízos
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para os Estados, obrigados que estão a custear as despesas da imoficiaL sendo que nenhum ganho significativo estaria esta
tendo com a publicação obrigatória de atas constibltivos de sacie~
dades civis, a despeito dos altos preços cobrados.
Assiste inteira razão ao ilustre autor', na Câmaia dos Deputados, da proposição que agora é submetida ao SeDado Fedetal. A
publicação de atos constitutiVOS de sociedades civis emjomal oficial é prática que nenhum fUndamento é capaz de jJ:stificar.
O llnico argumento que se poderia utilizar pam. explicar a
vigente obrigatoriedade seria a publicidade dos a.hulidos atos
constitutivos. Ocon:e que o Registro Público tem exatamente oobjetivo curial de dar publicidade a atos que. pela lei. não devem
coofmar-se ao conhecimemo das partes envolvidas. NeDhuma pessoa. quer natm:al. quer jurídica, poderá ser privãda do conhecimento de algum ato constitutivo ali regisuado.. Essa é a efetiva c eficaz publicidade.
Não é demais notar, outrossim. que nonna congcnle, também inscrita na Lei ri' 6.01Sm. veda. no art- 115, o registto de
aros constitutivOS de- pessoa jurídica. "quando o seu objcto ou circuntâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos. ou
coo.trá;io:s. Docivos ou perigosos ao bem público. à segul'3DÇ2- do
Estado e da coletividade. A ordem pública ou social. à mc:nl e aos
preDSa

bens coscumes."
Porta.DI:o. não é a publicação do resumo de atos con:stind.ivos em jornal oficial aquilo que impede o registro de sociedades
nocivas~ coletividade, mas sim a manifest.açio de qualquer autoridade. ou simples atos de of'tcío. do of:acial do registro.
A proposição é ptecisa. apetfeiçoa o registto das pessoas juridicas por ela abrangidas e Iepresenla economia de despesas para
as sociedades que dependem do regime pua existir.
Por todo o acima exposto. opinamos pela. aprovação do Projeto de Lei da Câmara ri' 126.de 1992-. Sala das Sessões. 22 de IDalÇO de 1995.- !ris R.,..de,
Presidente - Jcfl"ersoa Peres, Relator - Ney SWIS5Uoa - Lúcio

Ak:intara- Jader Barbalho -Romeu Tuma - Ramez TebetJosé Bianco - Ademir Andrade - Roberto Requião - Laun>
Cmupos- Remordo Cabnal.

PARECER N" !15, DE 19!15
Da Comissão de Constituição, Justiça e CidadaDia, ..~... o Projeto de Lá da Câmara ... 11, de
1!193 (ri' 3.053, de 1!184,"" Câmara dos Deputados),
que "dispõe sobre a pubJiaaçio de nomes e fo~
fias de vitimas de crimes cootra os costumes•.
Relator: Senador José Fogaça
Encontm-se sob exame da Comissão de Constimiçio. Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara ri' 11. de 1993 (ri'
3.053, de 1984, na Câmara dos Deputados), que "dispõe sobre a
publicação de nomes: e fotograíms de vítimas de crimes: contm os
COSilliDCS".

A título de considerações iniciais. valemo-nos do substancioso pazecer emitido pelo ilustre autor e Professor de Direito Penal gaúd!o. Dr. Julio MariDo de Carvalho. a =peito do projeto:
"O _.,.., projeto de lei obviamenle pretende pl<CDCher
uma lacuna no Direito lxasileiro. ao enfrentar uma questio que envolve eventbs que atingem a esfera íntima da pessoa humana. Trata-se de incriminar a violação da privacidade através de p1blicaçio
de noticias e imagens ilustrativaS de crimes contra os costumes.
A matéria afOla a Lei de Imprensa (PrQj. de Lei do Senado
oi' 173, de 1991) e inova regras Que ai nio figumm. Os incisos n.
IIl. IV e V do art. 8" da citada Lei são afetados. profundamente.
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pela excepcionalidade de crime ÇODtnl OS COStlliDeS. considerando
a ,.,.,... espeáftca do delito. E levada em apreço a eondiçlo da
vítima do atentado sexuaL A publicaçlo de nolicia c imagem. vir~
tua! estimD!adola de esclndalo, pcded ferir o docoro, o reeato e a
reputação da pessoa ofendida. Pelo projew, a difusão de nome e
imagem deixa de ser livre e ineslrita para serpostasub conditi.one
com limites objetivamentc individuais e espoclficos.
o direito l pivacidade l!lCIC<C respeitabilidade, pois diz
n:speito ao decoro c ao coodiciotJa.mcrdo de repnaçio duma pessoa. Nonnalmentc. v .g.. uma mulher Dlo tem intelesse ~c se proclame atmvés da. mídia o assalto de que foi vítima c que atiD.giu
sua moral. sua pivacidade de c:oowmes. E de !RWJDÍl'-se que te-
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Conforme informa Heleno Oaudio Fragoso. a matéria em
apreço "tem ocupado os juristas de todo o mundo e tem sido objeto de numerosos estUdos e debates em con~ intemacionait,
penelr.mdo nas legislações". (Í-içõc;s de OU.iio Penal, Busbatsky.
.'
.
São Paulo, Parte Especial L p. 279.)
Tem-se notícia de que o ~íto aodiieito à imagem foi introduzido na legislaÇOD penal da Alemanba QeidetaL em !967 (§ 298
StGB), daSu!ça. em 1968 (art. 179 do Q>) e da Fia11Ç3. em 1970 (sn.
368 a>~ A UNESCO também se in1mssou peÍp assun!<>, como teVolou naJXlblicação de 1972- •'JhC p-otoeticnofpivacy. A comparalive S111ciy ofthe legal protectioa of f<ÍVacy in lei> couotries. "A Doc:laraçio Unive<sal dos DiloiiOs do Homem (art. XII). assim se pronunnha sofridO constnmg:imento e vergonha ao ver ma fotografia c ciou: ''N'mguém senl sujeito a ~ sua vida pivada. ..
seu ncme estampedos em 6tgão de impm>sa.. ~ mundo, sua famílía. no seu lar ou em. ~ COllMpOOdêoçia, nem a ataques à
para tão-SO!IICDie salistilzercuriosidacleom6rlridas.
suahoma e~. Todo homem temclli<iloà ~da lei conAo lado do direito ao DOIIIO, o direito 1 pt6p:ia imagem é ""!ais inrerf01€ncias ou ataqUes". A Coovençãó Européia. em defesa
"""''''I=Ie da pe!'ODiildade do indivíduo, o isto é def<ndido pela dos direitos do hanem e das b~ fundamen1ais (1950) deell=
garantia legal da privacidade e que tem a virtude de excluir inva- ''toda pessoa tem direito ao respeito de sua v.ida privada. e familiar".
sões des=peitosas.
(Magoso. op. ciL p. 279/280.)
O sujeito ativo desse delito pode ser qualquer pessoa que o
Como já decidiu o Tribunal de Milão nem a indagação c a pratica na câptação e difusão abusiVas- da intimidade de outtem.
critica. histórica permitem o sacrificio do di.teito pessoal de reserva.. mediante imagens ou palavras. O iD~se juridico dessa conduta
até mesmo quando. se tiata de pessoas pertencentes :l vida pública reside na previsão de que a publicidade poderá expor a pessoa a
de um país. em respeitD a ii segrelO della lol'3. vita intima (Angelo uma posiçãp desfavorável no ambiente em que vive. tomando-se
Mattia.. Alfonso Palladio e Guido Galli, ''D. Diritto alia Riservatez- , alvo da maledicência humana. Um estUpro. por exemplo, noticiado
za", Giuf!ié. Milão, 1963- p. 88).
na inqxensa .com o nome e a fotogra.f:ta da ofendida. podetá estiFazer jus à privacidade é um direito subjetivo absoluto que mular indivíduos .de baixa mota! a importunarem a estuprada. pro-se a1ém a aconlOCimentos que afetam a boora e a dignidade duma picíando também a difamação.
pessoa em sua vivência privada.
·
Parece oportuno ao assunto o entendimento de alguns autoA menos que exista consentimento da pessoa intetessada., res europeus. O francês Daniel Becourt defende a tese de que todo
não é lícita a publicaÇão
fatos íntimos qUe maculam o seu con- cidadão desfruta um direito pes;oal: "Au CODlr.li:re le droit téel de
ceito no meio em que vive e exerce suas ar.ividades cosn.u~iras. propriété que d:laa.Jn possêdc sur son. imagem exige protection du
Para a vítima do desrespeilO melhor sení que a ~ncia não ul- carlportement privé. lWil plus dans le seu! intétit de la penonne
trapasse os lindes da privacidade. Co!Dpl!!ellde-se que nisso reside ~~ 'lp3is à. ~VeiS eUe au nom de la collectiv:íté toot entiCo interesse da pes~ Como assevexam os citados autmes italia- te. et· pounan se trou:ver piéju~ble d'une véritable sanction pénos. "é inf.;mgível q patrimô~O: ético de uma pessoa q~e se rev~la nale. aii mêm.e. titte crne l'usurpation d'~tit.é ou la violation de
na inviolabilidade da esfera de .intimidade.da vida priva~" (op. ~ c'est ici le fait même de. la prise d'image contre 1a
ciL. p. 89).. Examinando-se a relação entre o direito -de cronica e a volonté de I'i~ qui compte, et :oon Ie préjudice". (Le Droit de
bltela dos dil!ilos da pessoa. deve-se atentar pata o fató de que o la Personne sur sçn Imago. Auzias, Parls,.l969. p. 62).
· O mesmo au19t; que é advogado na· Corte de Paris. argu.
primeiro tem seu l~te no prin,cípio do nemine laedere.
Daí por que o "direito. tpodemo está a exigir ~itç com menta quo o Uso in~ido da fc:tografia coDstitui indisctltivelmente
amplitude aulânoma e absolula, sujefto tão-só às linli!açiies que uma violaçãe do diieito mO!lli do ,Interessado, que ademais não
possam eventualmente surgir imposlaS pu< r32:ÕCS de ordem públi- afasta uma Violação ~relação contratna.l. originárla. às vezes mes-ca ou de superior interesse social.
m._ouma.:agressão aodimitoda porso~ Na verdade. a COIDllSeria- inexaro afamar êpe não existe no Brasil um ordena- nicaçãp abu:tiva de imageSD, 'POI' mtrio de ~ seria suscetível
mento positivo qu~ 'proteja o direito à privacidade. B~ ler. o Í;DC· de jlstifiearuma S&ll\i[o penal ponualogia com a difamação, porX do art. ~da Cf. onde a ma,tézia, foi eotrosàda no elçnco 4e di- quanlO leva ínsito um atentado à boma e 1 consideração da pessoa
nritos individuais: .
representada.
O italiãnQ G;Usq)pe. Morsillo ponde:t-a que, entre as mani"São invioláve~' a intimidade, a vida 'priVáda,. a
honra e a imagem das pessoas. assegurado o direito à in- festaÇõeS ~ití\ra..s do düeito de reSCIVa. .seja pela .camcteristi.ca de
denização pelo dano tnaterial ou màr.ol de<:o=n"' de·sua qUe ehi se· reveste. séja. por Ser dotada de uma discíplina legislativa
~ssa:, o ~ító'ã iinàgem assu'mêilótável irilportância. Mas. o
viola~o."
· ··· ·
àutõr idVerte qUe esse direito· deve ser considerado quando toca a
O vigente CP n3o pteVê o crime de violação da privacidade, esfeta do diréito à h~ re3.6.:mndo-se a i:titela juridica. só onde a
mas a figuta já apareceu efemeramente na CP de 1969 (DL nl! difuSão ·da mia.
pessoal ·venha toritâr-se tn;iudicia.l à honra do
1004, de 21-10-@). O seu art..!61 falava •• "violação à:intimida- sujeito. Ad:escéntá o autor italiano que: ''La uecessità di proteggede da vida privada", nos seguintes teiiXlCI5: '/:Violar., mediante pró- rC la pCisooá Coritro lit diffusione arbitQria della conoscenza deUa
cesso técnico, o direito à intimidade da vida privada 00: o direito Sua inunagi.D,e va ri~ta :~ ~p.·e.sig~m:a di caraUcie individualisao resguaido das palavras oo discursos que não -forem ptoDUncia- tioo~ proprio petche l'arbin"ariã. q10ltipli~~ ~Ua presenza modos publicamente: pena-detenção. até um aDO, ou pagameut.o não rale della petsona offende il soggeto nel bene della riscrvatezza,
excedente a cinqüenta dias-multa. § 19 Nas mesmas penas incorre colpendo J"3.spirai:i.ooe ê l'intê:reSse della peiSOita a Conservate il
quem divulga os dados captados'\
'·
~o. iSolâmerito inoialê.; In tàl CaSó. ii diiitto a me2ZO del quale
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il soggetto p1ô reagúe all'arl:ritraria diffusioiie. dell'immagirie.
Consta dos autos "'e o MiDistmo da Agriculllml, desiotecoostituisOe uria manifestazioiiC tipfcil âella tute~ della i:iservatez- =ado pelo imóvel doado, umiu 1 mVCDio do tezra1o ao IDUIIic!za proprip l)eiChC la personalilà individu.ale C impressa nell'imma- pio doada, desde que sejam indeniZidU IS beufcitoâas aelo zeali.
'
ginc; e pértanto ha perfettamente compresibile l'interessc della zadas pela Uniio.
p"ersan3. alia consetvazione dei riserbo intomo all'immagíne
Na·Cimara dos Deputados, o Pmjeto m:obcu porocet' &.vostessa.." (La Tutela Penale dei Diritto alia Riservatezza - Mi- nlve1 das Comissões de ~tniçio c Justiça c Redaçio e de
Agricultura e Politica RUD!. Levada a - a o Pleairio daquela
lão, 1966; p. J73). ,
, , , ,
. c•··-- __
_ _
·
Em verdade. a lei italiana prevê responsabilidade penal pela Casa, foi ela aprovada.
expOsiÇão àbusiv'a ou a publicação da imagem da pessoa quando
A Comissio de Coastituiçio e Justiça e Redaçio da am-a
disso posSa resulta'r pre}lízo ao ·decôro e à reputação. O di:reito à dos Deputados opinou pela CXlllstitncion•li""'• jJridicidadc elkima.gelil defendê: o indivíduo da propagação de conbeciminto de nica legislativa da proposta. De :ooua pute, entmdemoc ím:provinatureza .íntima que, per comprometer a privacidade, a pessoa ne- vel o julgamento JrOferido po< oquelo érgio tkaico, pelo.,. nonb.uminteressenasuadivulg<tÇáO.- - - --- nhum. reparo temos a fazer no tocante à~ ljuri.A incrimina:ção do destespeito ao direito de reserva pessoal, dicidode oo à tóaúca legislativa da proposta.
no pxesente Projeto, com muito acerto é limitada à quebra do diteiNo que c:onc:eme ao máito. cumpre DOtar que a mvcaio
to de privacidade tão-só nos crimes contta.'Os cOstumes. O projeto" """""""' o retomo de um bom doado ao doodcr, diante da OC<ll'·
é explícito na consideração fundamental da matéria. E essa provi- rencia do fatos CQ cmdições UP"Jmmto previJu. DO iuJcmmeDto
dência vem preencher uma lacuna. porquanto o texto comtitucio.. de dooçfo. Em "'P. DO DOVerdo 00 """' 10 potrim!oúo
dodoodor,...,._ ou &!ao.
nal ainda não havia sido regulamentado.
O presente Projeto de Lei. a nosso ver, é de natureza penal
01 boao "'" OOIIII!tnem o clomlnlo ela UDIIo 111o JXICiol!'.,.
material e processual e vai interferir na Lei de Imprensa. Entr.nan- p:iDclpio. IIÓr aHmlclol Pmv& o C6diF CiviL .,. .., OISip 67,
to, não fere princípio constiwciooal. Pelo contrário, CODSOO. com a cxceçlo a esaa IOP, ao diJpor que oo beul pllbllcoo_"l6 pe<dodo
CF, uma vez que-se limita a regulamentar o cxerácio de um ~i a ioaliembilidade, que lheo 6 peailiar. 1101 cuoo c DO fama .,. a
lei prescreve%''.
to que ela coasagxa".
Os atgUmentos do üusm peaalista Jlllio MuiDo de CarvaA minuciosa iDle:rpretação do artigO 67 do Código Civil é
lho toown meridiana a oompreeosiodo projdoe de IQIS JX0P6si1o<.
por demais c::risla.lina. EDqumto os bens públicos tiverem afetaçio
Ademais. c:umpn: mssalllr que llio foi deeclldo- vicio pllblica isto t. CDqlllllto 1ivercm destioaçio públic& cspecif'K:a, não
quanto. à constituciooalidade, jlódicidadc e regimen«•lid1de da podem tais bem SC~em alieoodos. Nio t este o caso do """"'o elo
iniciativa. Registte-se. novamente, quanto ao mérito. o acerto de que traU. o prese11te Projeto de Lei. Nio possui o tt::rrcoo, pmsentcseus tezmos. no sentido de pmservar a imagem das pessoas que ro- meue. des1inaçl!o cspcclfic:a. Ademais. o Ministório da Agricultutam vitimadas por crimes comra os costumes.
ra demoaslrcu cJ.uwnente que nio possui nenhum intemsse sequer
Fmalmente, diante dos fatos c .argumentos antcricmncate de yir a utilizar. DO futuro. o aludido teueoo.
e.xpcndidos. opinamos favoravelmente l aprovaçio do Projeto de
· A IOVOISio ooor=placla pela proposiçio 6 uma foana elo
Lei da Câmara ,. 11. de 1993 (n' 3.0S3, de 1984... Cluw1l dos alionaçio de bem, já que._..,.. a tmJsfete>cia elo um t=cno
Depilados).
~"' ao dominio da Ulliio poua o dom!Dio de um MunicíSala das Sessões. 22 de março de 1995.- lris R...,cle, pio, seodo "'0. oo caso presen..,, a tDDSfcr&!cia 6 g!Oiuita. =salPresidellle- José Fogaça, Relato<- B....roo Cabral- Romeu vada a obrig.açio de o Mmiápio iDdenizar as bcDfcitorias existenToma- Lauru Campos- Ademir Andnde -Joclcr Barbolho- tes no imóvel •
·
Ramcz Teb<t- JdFcnon Pcn:z- Lúdo Alc:inlara- Espcritlio
IDdispemivcl é. todavia, autaizaçio legislativa cspecif'aca.
Amin-Josapbat~o-Roberú>Requlio.
pua que alm!Sfcm.:ia_ em tela se apcrl'ciçoe. Isto se dá poiqUanto
o 111. 48, iDciso V, da Coostitniçio. detcmili>a que compete ao
Coos=so Naciooal, com a sançfo do Prosidente da República,
PARECER N"96,DE 1995
dispo< oobre oo bem do domúúo da União.
Da Comissão de Comtllaiçio, J~ e CidaEm sintcse~ tem-se que o tene110 cuja revCISio se pmendc
dania, sobre o l'rojeto de Ld da Câmua n" 6, de autorizar Dio possui destinaçio públic& cspec:ifica, embora perten1m (Projeto de Lcln' S.OSS.B, de 1986, Cãmara dos ça ao pottimlloio da Uniio. Nio há oboticulos i -..fet&>eia do
Deputados), que "antorlza a n:oenio 00 Mualáplo
te1re110 ao dom!Dio do Muniápio de São Paulo do P01<ngi, d=selo
de São Paulo do Potcngl, Estado do Rio Gnmdc do que tal-..fcm.cia seja autorizada pelo Congresso NacioDal, moNorte, do tenao que meudoua•.
diollle lei, com a sançfo do P=idente da República. Por oulro
Relator: Senador Ney Suassuna
lado, não logmnoo visluml:nr pn:jlfzos ao Ezúio oom a pretendiO Projeto de Lei da C1mam n' 6. de 1992, objctivalli!Ori- da revcnio. O interesse pllblico está seodo atendido, destinandozar a revCISão.,. ao Município de Sio Paulo do POieJJ&i Bswlo do se bem da Uniio ao uso da ccmmidade do MuniCípio de São PauRio Gr.mde do Norte. de te:l'rello com a áJea do um milbio, tRze lo do Poteusi- Assim. a tDDsfcm.cia cuja autori21lção se persegue
mil e seiscc:urm e trinta e cUx:o metros quachados, era pertenc:eUO vai bcocficiar outro eote da Fedclaçio e, per via de comeqüéncia.
ao patrim&io da Uniio, ficando o olucüdo MuDiclpio obripdo a sua popu!lçio. A par dilso, pmo~ a JX<lPOSia a obrigação elo o Mnindenizar a União pelas bcnfeitorias erigidos DO tcmao.
Dicfpio iDdeniar a Uniio pelas bcnfeitorias existentes 110 imóveL
A proposiçio foi remetida 1 ap-eeiaçio do Coogreao Na- Nessu oonc!ições. entendcJDOS "'e esta Casa não pode negar
ciooal pelo Poder Executivo, .,_& de Mensasem ri' 360. de apoio 1 proposta.
1986. O t = o cm apreço foi doado 1 Uniio, sem eucugos, pela
DianJe do exposao, opinamos pela aprovaçl!o do Pmjeto de
Lei Mtmicipa! ri' 7. de 2S de dezembro de 1954, do Munic:lpio de Lei da am-a"" 6, de 1992.
São Paulo do Potengi, pua que nele fosse iDstalado Posto AgropcSala das Seslõu. 22 de maiÇO de 1995. - lris RCUilcle,
cuário do Ministório da Agriculblra.
Presideute - Ncy Suusnua, Relator - Romeu Tuma - Jader
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Barbalho- Jefl"enoD Pera-Ramez Tchct- José Bianoo- Ro- tempo em que a incerteza jurídica atinge o bem dqado. Tal espaço
berto Rcqulio- Louro c,mpoor- Adcmlr Andrade- Guilh<r· de tempo guarda relação direta com o tempo de dutação da açio
me Palmeira- Bcmudo éobraL
· ..
de revogação até a sentença defmitiva de mérito.
Na Câmara dos Deputados a proposição mcebeu pa=r da
PARECER N'97,DE 1995
Comissão de ConstituiÇão e Jusúça e de Rodação pela OOIISiituciooaldade. juridicidade. técnica legi.slativa e.oo mérito, pela aprovação.
Da Comlsoio de Coaslltuiçio, Justiça e Clda~ão foram oferecidas emendas à proposta.
claDio, ao Projclo de Lei da Câmara n' 135, de 1992,
E o relatório.
(ri' 734-11 de 19!11aa origem), que "oltcra a redaçiio
do c:aput do ui. 4" do llecftlo-Lol ri' 3-'8!1, de 3 de
Voto do Rdator
outubro de 1!141-Códf&o de~ Peu.al".
O Projeto de Lei da Câmara n' 101. de I~. quer, única e
tão-somente. introduzir DOima no Código de Processo Qvil. que
Relator: Scaodor B......-do Cai>ra1
p<Djeto, oáuDdo da
c1os Deputados. ..... tome sumarissimo e não_ ordinário, o procedimento COD1Uib. aplic6..
p o < - alt<aro art. 4"do C6digo de Proc:osro Pem! (l:lomto- vel às ações de revogação de doação por ingr.úidão do donatário.
Os procedimentos ordinário e sumaríssimo difeteneiam-se
Loi ... 3.689, de 3 do OU1Ubm de 1!141). Assim o aiL 4" piSSiria •
vi&cnr comotamo "ciJmnec:riç&s'', quo-IUbrstituirla o teuno ':;_t~ basicamente. pela concentração, no sumarissimo, de·atos ~
mentais. em contraposição à mcessão de fases encadeadas a.té o
~·- datedaçiovi&eJedorofezídoartigo.
Na ouajwltüoc:açio. o""""' da_.,., depllado Ivo Mai. t6rmino da instrução do feito, que car.acteriza o procedi:mento ordiDmi ntfcm-te l iwpwptiNido do termo '~'~ utiliado nário. No sumanssimo, as testemunhas do au10r sio, obdptoria~e. piZ'I. mfcxçaro azpmel1!o cita o Mwinanymto mente. =!adas já na petição inicia~ enquanto o léu disp1lo de 116
do Mll<r H6Jio Tcmqlli, ooj11Ddo o qual "6 impnlpáo falar em 48 boms antes da audiêocia de instrução e julgamento pua 8ll'Olájni"''çço du mladdodoo policlall (COI!>O o faz o C6digo de Pro- Ias. Per outro lado. a defesa do léu 6 produzida em auditncia, pc>
OIIIIOIX>-clo. dt
1ç1o ,pcú- muolei!ISCII!idoesp0. dendo ser escrita ou oral. Na audiencia, outrossim. os: depoimentos
c(ficoamtivolmagdtnnm a:ndileito{JEI
•1'' (irl''OProc:esso das partes e das testemllllhas devem ser reduzidos a termo qae incluirá apenas o esseDcial, a par do faro de que as alegações finais
Poall'', Wabr P. A<:oota.l4' odiçlo,l979, ri'9, pig. 31.)
sempre setão orais. devendo a seD~UÇ$. ser proferida em audiência.
O Projeto não apresenta óbices do ponto de vista constim- cu no prazo deS dias., tudo a teordoC6digodc Processo QviL
cional e jurídico. Plenamente conveniente e oportuno. pois busca
introduzir o termo circunscrição I10 lugat de jurisd~ mudança
Pmvê o art. 281 do C6digo de Processo a vil. aiDda. que os
esta que melhor se coaduna com a esfeta de competência teaitorial atos no procedimento sumarissimo, desde o a.jlizamentó da açao
das autoridades poliCiais. Com efeito, A. Bento de Faria. ao cõ- até a. sentença, serão reaii22dos DO prazo de 90 dias. -memar o dispositivo do C6digo. assim se pronuncia;
Aqueles que ac:ompanham o funcioname:nto de nossos tri" Jurisdição referida com. impropriedade no texto, quer bur«ais bem sabem que o acúmuio de prcx:cssos. além. de fatotes
apenas significil' certa extensão tenitorial dentro de cujos limites a oottos l.igados ao duplo gran de juisdiç.ão e ao funcionamento das
referida autoridade tem competência pua desemptllbar suas fun- varas e cartórios tomam muitas vezes tardia a entrega da prestação
ções" (grifos nossos) (Código de Processo Petta~ Vo~ I, 1960. jurisdiàonal. quer seja o proc:edimcnto ordilláóo. quer seja ele supág. 63.)
marfssimo.
Ante o exposto, opinamos pela apiovação ci.l iniciãtiVa-• Niob§.negar:todavia.queasa.çõc:,_squettamitamsoboprodada a sua ~ridicidade constitucionalidade e conveniência. além • ccdi:men«o sumarlssimo tendem a ser decididas com maior rapidez.
de estar redigido em boa técnic:i legislativa.
Nesse ~tido. eutendemos como justiflCável o fim colimado pela
Sala das SessõeS 22 de março de 1995. - Iris Re=cle, Pre- proposiçllo sob exame.
sidente - Bernardo Cabral, Relator- Lauro Campos _ JosapAssisrc razão. ao autor da proposta ao sustentar que a ação
hat Marinho - Ademir Andrade - Romeu Tuma - "efferson de nwogaçio de doaçio por ingratidão do dooatário nio oferece
Pcres - Jader Barbalbo - Ramez Tebet - Roberto R~ulão matma proba1ória de giaDde oomplexidade. Os casos especifiCaLucio Alcântara- Esperidlão Amim..
dos em lei paxa o cabimeDto da ação são coocretos e. por vezes.
são pteOOdiclos .de procedimento aiminal com farto material probatório. O aiL 1.183 do Código Civil determina que só se podem
PARECER N• 9!1, 1995
revogar por ingta1idlo as: doações se o dooatário ateD1oo. contra a
vida do doador, se cometeu ccutta. ele ofensa. f'lSÍ<:a., se o in}lricu
Da Comissão de CoostituiçãoJ Justiça e Cida·
gravemente. ou o caluniou, ou se. podendo miDisttar-lbos.realSOU
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara ~ 101, de
ao~ os alimentos, de que este nocessitava.
1992, que •acrescenta alínea ao inciso n do art. 275.
E evidente que o oooteúdo emocional e sentimental que cerdo Código de Processo Civil".
ca as demandas da espécie em apieÇO Dlo é :)Uficienre para dificultar a objet:ividade da prova cuja produção se requer para o deslinde
Relator: Senador Esperidião Amio
das contendas levadas ao Poder Judiciário. Examinado o mérito da
O Projeto de Lei da Câmara n' 101, de 1992, de autoria do proposta, nio vemos obstáallos que a impeçam de ser tiansformanobre Deputado Antonio Carlos Mendes. tem Por objetivõ acres- da em DO!DI3 jw:idica.
centar alínea ao inciso II do art. 275 do Código de Processo CiviL
Pocsm tumo.a comtitnciomlidade da proposta. é inquestiopai3. que uamitem sob o procedimento Sli!IWÍssimo as ações que busnável atendidas que foram as preliminares da iniciativa por parlaquem a revogação de doação. fundada em ingratidão do dooalário.
mentar, da competêllcia. da União e do Conpso Nacional e au~
Na justificação. a proposta é vista como um meio de acelc- sentes as ved2ções relativas às mat6rias de iniciativa privativa do
:rar a decisão dos fe!tos que visem à reyóga.Ção de dQaÇães per inPresídeu!e da República. Nenhum tq>aro temos a fazer quanto à
gratidão do donatário. O grande objetivo é a reduÇão do espaço de_ juridicidade e à 16cnica legislativa do Projeto.
,
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação dO ProjefD ~de lário mínimo para arualizar valores, uma vez que o tex.ro constitucional de 1988 veda a Vinculação de tal saláiio par3. qualquer fim
Lei da Cimalan"101, de 1992.
Sala das Sessões 22 de março de 1995. -Íris R....,de, Pre- ( art. 111.. inciso IV).
Em face do_expOsto~opinamos pela rej0ição do Projeto de
sidente- Esperidião Am!n, Relator- Louro Campos- Ronaldo
CIUiba Uma - Roiii<U Tmna- Bemardo Cabral - Josapbat Lei da Câmara n'l 54, de 1994~
Sala das Sessões. 22 de março de 1995~ - Iris Reu:nde.
Marinho- Ramez Tcbct- Jader Barbalho - Ademir ADdrade
Presidente- Ney Suassuna. Relator- Romeu Tuma - Jeffersoo
- Lúdo Ak:âD1ara- Robcrtn Requlão - Jdferoon Pera.
Peres - Laura Campos- Jader Barbalbo- RamczTcbet- RoPARECER N>99, DE 19!15
berto Requião - Ademir Andrade - José Bianc:o - Lúcio Alcântara- Bernardo Cabral
Da Comlssio de Constituiçio, Justiça e Ciciadalila, oobn: o Projeto de Lei du Câmara n" 54, de
PARECER N> 100, DE 1995
· 199f (~ 4.853-D, de 1990, aa origem), que • A1tera o
f 30 do art 11' du Ld n" 5.584, de 16-6-70, que dispõe
Da Comissão- de Constituição, Justiça e Cicia·
sobre normu do Direito PJ: c
tal do Trabalho, aldania, ao Pr-ojeto de Lei da Cimara .na-112, de 1993
(nll 2A44 de 199.1, na .origem) .que "dispõe sobre cfis..
t.ra dlspoolllvoa du Conaolidaçio das Leis do Traba·
lho, dilcJpUna a CODC cn'"'o e prestação de asSstêocia
pensa da multa referente ao alistameato deitoraiiD·
tempestivo, acrescentando parágrafo único ao art. 8A
Judlcliria aa Jusdça do Trabalho e dá out<as provida Lei olil4.737, de IS de junho de 1965 (Código EleS.
d&eJa•.
torai)".

Re!stor: SeDador Ney Suassu1111
De lUtaria do i1ua1ro Depuwlo Ameaio Carlos Mendes
Relator: Senador José Fogaça
O presente Projeto, oriundo da Câmaia e de autoria do noThamo, o FIO.i«o om op!OÇO, 10 modificor o § 30 do art. 2" da Lei
ri' 5.584, di. 26 de junho de 1970, elev• de dois para dez salários bre Deputado Laire Rosado. a~scenta par.i.grafo único ao art. 811
mlnimoo o valar da IÇio cm que o juiz poderá dispensar o resumo da Lei ri' 4.737, de 1965, no sentido de isentar da pena de multa o
dos depoimemcc, devendo IIOIDOliiO C<XIStar da Ata a conclusão da não alistado que "requerer sua inscriç.ão cleitoial at6. o centésimo
juntaqulliiOi-defoto.
~
Cano se sabe,. DCStcs casos. o juiz apeoas .mota o resumo com
a cmcJusio da :mal&ia de fato. gemJmente, Da Jl'6pria fnndamentaçio
da sentença. Essas decisões. desde que não envolvam matéria
constitucional. são in;eoorriveis, dado o pequeno valor da C3llSa.
Ao jJstificar sua iniciativa. o autor da proposição~ que: "O
presente projeto devetá desafogar o "Judiciário, cootribu.irido para que
o País tenha uma Justiça Trabalhista mais tãpida e efu:iente".
Quando se trata de estipular um valor qualquer e. no caso,
elevar de dois para dez salários mínímos o valor da ação que rCrá a
dispens:r:do registro dos depoimentos na Ata. podemos s:em:pie io~ em equívoco estabelecendo números cabalísticos porque
simplesmente não conseguimos aduzir as verdadeiras razões para
tal atitude.. Em outras palavras, porque não sct elevou o valor da
causa para quatro ou nove salários mínimos, mas- Para ôe7:! Ou
ainda. em que podemos nos fundamentar para se afmnar que dez
salários mínimos representam uma causa de pequeno valot? A justificação de que tal mudança na lei uará mais cel~dade aos processos uabalbistas não ~sponde ã nossa indagação. À primeira
visla. entretanto, quer nos. parecer que a modiflcação proposta é
discrimiriat6ria porquanto afeta os mais pobres.
- -- Ademais. em que pese ao mérito da proposição, enleJldemos que o objetivo de desafogar o ludic;,jário para .que tcDhamos
uma Justiça Trabalhista mais rápida c eficiente não seiá alcançado.
pois a medida preconizada será fator ísolado num ~nivCISO que demanda outras reformas de cunho mais profundo. E consenso geral
que a agzlização do sistema judiciáriO requer um o;mjmto de medidas mais abrangentes para que possa surtir os efeitOs desejados.
Atos isolados não reperculem quando o todo carece de uma estrutura mais modema.
No que tange à constitucionalidade do projeto. sua iriiciiti~
va encontra respaldo nos ans. 61. caput. 22, inciso I, e 48, caput.
da Constituição Federal.· dispondo sobre Direito do Trabalho e a
atribuição do Congresso Nacional de dispor sobre as matéiiaS- de
competência da União..
Contudo. ainda sob o aspecto da constitucionalidade. a proposição sob exame incorre em grave erro ao adorar a expressão sa-

primeiro dia anterior à eleição subseqüente à data em que completar dezenove anos".
Na sua justificação, o autor da proposta argumeDta. quanto
ao excessivo rigor que constituí tal pena ao eleitor que deixe transcom::r o prazo fatal da inscrição. e de sua 'inutilidade caso a omissão não reduode em absenteísmo eleitoml.
A iniciativa não fere DCDbum mandamento da Lei Maior,
netil tampouco apresenta contradição ou ~'gruência com relação ã. legislação eleitoml brasileira no seu contexto. Com efeito.
não é! -obrigatoriedade do alistameDlo ou do voto que o Projeto
pretende revogar, o que feriria frontalmente o texto coostitucional,
mas o rig<r exCessivo e a inocuidade da pena: quando o nio alistamento no tempo oportuno nio :resultar em ausência às eleições.
De fato. tal omissão é inofensiva. o que toma a pena inefi· caz. caso oão se verifique a occaêucia de DCDbum pleito à data em

que o jovem negligepcie sua ínscriçãõ notempo exato.

Ademais, há inúmeras leis Cditadas com_ o mesmo propósito, como a Lei n" 5.780, de 1972, a Lei n" 6.319. de 1976, a Lei n"
7.373. de 1985, eoottas mais. A Lei nO 5.780,de 1m. par exemplo. dispensou a multa de quem se inscrevesse "até a data de en-cen-amemo do pnzo de alistamento das eleições de 15 de novembro de 1972".

É pa~ na Ciência do DiR:ito.. que os coo.ceitos legais devem ser teleológicos, servindo à tutela de um valor social. Ota,
não nos parece que o acréscimo do disPJSitivo- em questão deixe
de atender à fmalidade da DOlllla., que é o de R:sguardar a obrigatoriedade do voto, consagrada no nos:so ordenamento coostitucional
e j.uídico. O projeto não feRl o bem jurídico c:m si. apenas confere
uma maior magnanimidade justamente com o fito de tiu.er incentivo ã participação popUlar D2S eleições. Atendida que esteja a finalidade do preceito que se quer aprovar, oportuno é citar a afirmação de Giuseppe Bettiol eminente jurista italiano: ''Imprestável
é a afuma.ção de que o escopo está fora da norma. que os coDceitos
ju:ádicos devem ser ontológicos e não teleológicos".
Ante o proposto, opin.amos pela aprovação da medida. dada
a sua constituciorialidade, juridi.cidade e conveniência.
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Sala das Sessões, 22 de ,..,.o de 1995.- lris Rezende.
9. Cabe DOlar, ainda. que várias modificações estio sendo
Ptosideme- José Fogaça. Relator- Romeu Toma- Josapbat introduzidas no C6digo de Processo Civil, medianll! COOidenação
Marinho - Jetrerson Peres - Rooaldo Cunha Lima - Lauro de Cotnissão designada pelo Poder Executivo, não se afigurando
Campoa- Bemardo Cabral- Ramcz Tebd- Ademir Andra- cooveniente alter.lção estranha, ou isoW;ia. como a~
de- Roberto Requião- Lúcio Alcântara.
.
Pareoer
10. Dessa fomia. podem-se considew inoportunas, oo ino;>PARECER N" 101, DE 1995
vementes, aS modif!COÇÕes pretendidaS pelo projeto cm quesüo,
Da Cumissio de Coustituição, Justiça c Cida- em face da extensão das modanças estabelecidas pelo Plano Real
dania sobre o Projeto de Lei da Câm""'. ri' 31, de
11. J)jaOle do acim& exposto. o pam:er é pela rejeição do
1994 (Projeto de Lei nR3.58S,de 1993, na Casa de_on.. preseDle projeto de lei. por inoportuno ou inoonveniente.
gem) que "altera a redação do art.. l.o36 da Lei ri'
Sala das Sessões 22 de março de 1995.- hls Rc:a:udc; PJ...
5.869, de 11 dcjoncü-o dc1973- Código de Proccuo sideute- Josopbat Marinho. Relator- Jadcr Barbalho - JctrerCiva, relativo ao arrolamento"~
son Pcros- Ramcz Tebd- Guilherme Palmeira- Ademir An·
clrade - Louro Campoa - Ronaldo Cunha Lima - Eapcridlõo
Relator: Senador Josaphot Marinho
Amim- José Fogaça -Roberto Reqniõo - Bcmardo CabralRelatório
Lúcio Alcântara.
I. Visa a peesente iniciativa. de autoria do Deputado J6rio
PARECER N" 102, DE 1995
de Ban'ol, alterar dispositivo da lei processual civil relativo ao arrolamento.
Da Comissão de Coustltuição, Jusilça e Cida2. Car.lc:terizado oomo um proce<li'Dento simplificado do
dani~ sobre o Projeto de Lei da Câmara Dfl 84, de
invcotirio e da parti1b4. o am>lamento propici4 uiDà prestação ju1992, que "altera o§ 2gdo art.213da LeinA6015,de
31 de dezembro de 1973" ~
risdicional mais ágil e efetiva. justifica. o autor a proposta rom o
ugumento de que.!! necessário atUalizar a redação do art. 1.036 do
Relator: Se:nadoi- Jefferson Pera
Código de processo Civil. bem como widarpam que um novo val-Relatório
lor atribuído ao montante de beus da herança não seja rapidamcnle
aviltado, tendo em vista a ji extinção do indice previsto naquele
o
Pxojeto de Lei da CAmara ri' 84, de 1992, (ri' 4.439-b, de
disposilivo (ORTN).
1989, na Casa do Origem) visualtmrõ § 2•doart. 213 da Lei ri'
3.A Redaçio Final ofe=ida pelo relator foi aprovada una- 6015, da 31 de dozombm de 1973, que dispõe ~a mificaçlo
nimemente na Cumissio de Constituição e Justiça c de Rodação da do tegistto de bens imóveis, nos. seguintes termos:
Câmam dos Depotados.
"Se da mtificação =ltar alletaçio da deSCrição
4. É o Ielat6riÓ.
das divisas oo da áiea do imóvel, sedo citados. pata se
· DisaJssão
manifestarem sobre o requerimento. em 10 (dez) dias.
S. Cem. o objeti.vo de tomà:r constante o valor discriminado
todos os c:on.fi:onlames e o alienante ou seus sucessores."
no art. 1.036 do C6digo de Processo Civil, propõe o projeto em
..M texto cn llaDscrito 6 ..........;ct.. depois do""""' '\lucessotcla a segointe Jedação pata o dispositivo:
,.... a exptosSão: ''dispensada a ci<açlo destes lilimoo ,. • da!a da
•
"Art. 1.036. Quando o valor dos beus do espólio ttansaiçãooo damab!alla""""'"""amaisde20(vírle)...,._"
for igoal.ou inferior a Cl$ 250.000.000,00 (duzentos e
A>sim. deu-se ao dispositivo em tela DOYa redaçlo com fu1ao
cing_üenta milhões de cruzeiros), o inventfrio processar- 00 Jll=IPOS!Ddaque.,. _..,..mo ,.,._evidenre omissão da lei
. se-á na forma de .molamento, cabeudo ao iD.ventariaDte
Diz: 0 autor da Proposiçio om. "•minad• que a lei (art. 213,
nomeado. iiidependent<mente de &Ssinalllm de termo de § 2") "exige a cítaçio do alienante do imóvel. oo seus ....,....,...,
compl'ODlis$o, apresm.tar. com suas declarações. a atri· nas ações cíveis tegu~ de re:tfficaçio de área. ou de retificaçio
buição do valor dos bons do espólio e o plano da parti- de tegislroS imobiliários, sem fazer qualquer IOSsalva quanto ils
lha."
__ alienações oooxridas ht mais de vinte anos. criando, desse modo,
6 A fvtação do valor acima especifJcado é dada pelo aCIÓSimpasse jurisdiciooal".
cimo ,k um par.í!l"Úo. ,.,;~ os demais, ao art. 1.(!36.
O impasse juldico citado 6 dec:oirente, segundu o autor_ do
com. a seguinte proposta:
projero, do confionto com o qu~ estabelece o art.. 177_ do C6digo
Civil, ou seja: "as ações ~ preseRVem. ord:i:Da.ria:me. cm
"§ 1st O valor do caput refete-se ao mês de janei- vinte anos. as reais em dez. entre presertcs e entre ausentes em
ro do ano de mil novecentos e noventa e três, e será quinze. oonlados da data em que poderiam~ sido propostas."
mcnsalmenll! atualizado pelo INPC- Índice Nacioual de
O ponto a ser conigido. em suma, refere-se no prazo legal.

verdadeiro

Preços ao Consumidor. ou outro índice que vezilia a que uma vez decoirido, impossibilitaria o tmnsmitente ou seus SU·
substituí-lo.
cessoxes de postulagem. in caso. qualquer direjto.
Elimando-se a necessidade da citação D&S condições especi7. A Medida provisória n' 434. de 27-2-94. que criou o Programa de Estabilização Econômica. e dispôs sobre o Sistema Mo- ficadas. em muito seriam favcncidas a mp:idez e a economia pronetário Naciooa..l. :instituiu a Unidade Real de Valor- URV. teve cessual mlativa il espécie.
sua ef"!Gácia mantida pela edição de Medidas Provisórias posterionc.meJusio
res, a1Ó a atual M.P. ri'681 de 27-10-94.
Não tendo sido detectado vício quanto ao-aspecto jurldico e
8. De.stinam-se as normas do Progiama de estabilização do coosidenmdo que, no m!rito. o Pxojeto merece acolhida, opinamos
Govemo. mais do que a uma mudança do mgime salarial, a imple-- favoravelmente à sua aprovação. COII'igindo-se. Clll:lUanto, no aumem.ar uma mforma. IJ:tODetária. Busca-se um valor mooetário está- tó!l"Úo original. a expiOSSãO: "e !O (dez) dias" pata "cm (dez)
vel (URV) que perdure por tempo considerável
dias'", na fcxma da seguiD1e.

~
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Dê-se ao art.
IA do___________________
projeto a reda.ção abaixo:
''Art.l.ll
..
§2• Se da IOtif"ICOÇão resultar altemção da <fescõ.
ção das divisas ou da .... do imóvel, sedo citados, panl
se maJ]jfostar sobro o IOCjllerimcnto em 10 (dez) cüas, todos os confroDtmtes c o alienaJJI.e ou seus sucessores,
ilispensada • cilação destes ~ltimos se a data da 1111DSC:ição ou da mabfrula mmoatar a mais de 20 (vinte) auos."

O uso do termo "lógica" neste contexto, porém. deve ser entendido com cautela.. De fato. trata-se aqui da lógica das relações
sociaiS. não de uma ftu lógica matemática. Assím. hoje é "evidente" que tanto bocnens quanto mulheres podem_ ser policiais; mas
não bá tantos anos e:uUment.c: o oposto é que era "evidente".
O projew. pcnm. igoora esta clisti:nção. Ao contrário,
abrange igualmen!L' qu~uer situação em que haja distinção entre
.duas pessoas. Os termos do projeto são um eloqüente enunciado
doutrioário. ,., ..., ...., d<scnções de tipos pena;s. o tipo penal não
pode ser por denws .....,_., sob risoo de perder seu signifie&do.
De mau. .a m.aa. o ®positivo constitucional já se encontra
regulameotuio. embon. eu ~gulamcntação não se encontre unifi-

Sala das Sessões em 22 de março de 1995. -lris Reoeudc,
P=identC- JclrCZ"SOn Peres, Rola!«- Lúcio Alcintara- Lauro cada. Existem -\'&na& d.!p&..;tmu legais que tipificam ações atentat6Campos - Guilherme Palmeira -Bernardo Cabral- Roberto rias contra o pnnc:1 PIO ~ 1pWciade. como a Lei de Segumnça .Naa Lei Afonso Arinos (Lei nll
Requião - José Bianco - Jádcr Barbalho - Romeu Tuma - cional (Lei ~ 7 pn 'EJ .art. 22.
1390'S!). a Le1 o5l 8l.l8l '90 e outras. Eis aí a regulamentação peAdemir Andrade- Ram.ez Tebet.
dida pelo meu..' XLI ó.1 ltlt. SA da Constinlição. eis aí a descrição
PARECERN"103,DE 1995
precisa de compon..&CX'Dtot. pu:nivels; o projeto apresentado, de tão

m.

Da Comissão de Coostltufção, Justiça e Cld.a· genérico. nml mr mll • , ~'~ementa a nonna constitucional, sendo
dania, ao Projeto de Lei da Ciman n' 122, de 1991 apenas um. c,"CU~ ... , do..Jutnnãria- útil para. o iDtétprete.. mas
(~ 397-B, de 1991, Da origem), que 'rqulamcnta o
inútil e pernl> 1'"'""" ('l-.rt:~~. m.&:ld.amento jurídico penaL
inciso XLI do art. 50 da Constituição Federal".
Assun lo< >r.•"' rw-u rr Jrlção do projeto. por oão defllÚr com
precisão comp;>rt.&t"..waa ... ~D.&lmente imputáveis.
Relator: Senador Roberto Requlio
Vem a esta Comissão~ para. exame. o Projeto de Lei da Cl,..,. n' 122, de 1992 (n" 397-B, de 1991, na origem), de autoria
do nobm Deputado Samey Filho, que ~~~gulammlta o 'inciso XLI
do art. 50 da Coastiluiçio Fedem!". O projoiO foi IFI""ado na Clman, sem emendo.
.
o projeto preumdo atender ao mencfemento c:cmtitucicm.I.
..gw>do o qual "a lei puniit qua1qu<r discrimiDaçio alelllll6ria
dos dim!Os e libotdáde. funclamellloi>", prevODdo dOO tipos de
diOUAiminaçJo. No primeiro caso, a ·lei pretende punir a di.scrimiDação favorável, quando se concede...a alguém beneficio Iegílimo em
prejuízo de outrem que também lhe faria jus; no
ca~.

s_es:moo

S.a..l.a a..u \.('\.._ .. , :-:dr março de 1995.- Iris Rczende,
Pres1de01r - ~cot-..n'- ~ ko:oq . uào. Relator- Jefferson Pel"eS- Lúcio AlcinLan - k•-z 1 rl)'t'l- Elcio Alvares- Lauro Campo$
- Bernardo- ( ..tw •i - t tprndlão Amin - Josapbat Marinho Ademir Andr.Or • J,.dn Barbalbo- Romeu TUma.

O SR

1"~1

vai.à~b!J....a..,•
h"'nnl t'n.

'0•1 'TI

•'o~borJunior)-OExpedientelido

~

publicação pareceres dá Comissão
que concluem favoraveJ.meo.-

A."!.;.;t .. .,..,

de Cl)[ll>l!CI.JI,.... j_ ._. , __.
te.iSkguU"'II"I rr..... .,.,...._,

~ t ...:..a..!.l.!u.a..

pune-se a discriminação desfavorável. quando se preJUdica algucm
""'"''"" 1• .>o c >mano' 06, de 1992 (n" S.OS5186. na
sem que: também seja prejudicado outrem em sítuaçã.o assemelha- Ca.s.a de- on~m·
..lr ~ Y-U'Ia ~ Pft=sidente da Repjblica. que auda. Em um como no outro. o projeto prevé a aplicação Oe pena de toriza a i?W~' .. "'-o... lf*~ ôt SJo Paulo do Potengi. Estado do
reclusão de um a três anos.
Rio Cir2nde' Ó.l ,._ 'lf"W .,.,. ~ ~ menciona;
Trata.-se de matéria de eminente merecimento. vindo
- ""'-''" .>. l•· ,. c.-. o' 84, de 1992 (n' 4.439/89, na
atender a um mandamento constitucional de especial importân- Casa de onp-tn, ..pP a..tar» " t ].C do art. 213 da Lei rJ!I.6.01S. de
cia para a construção de qualquer democracia. pois o princípio 31de.dc.zrmtWr.jr ~~"'l

mais fundamental de democracia é exatam.ente o da igualdade
- -~·· "' 1ft "' O..W. o' 101, de 1992 (n' 894191 na
de todos. Quanto ao mérito, pois. o projeto é indubitavelmente Casa de
onr.rm}- ~ ·~ &ti..ocaao incisoU doart. 275 do
salutar.
Código dr Prou·-.. <..-no~
- " " - ' " ' •~ .. Clman n" !26, de 1992 (n'958191, na
Infelizmente. o ~jeto peca pela. inadequação de suas Casa de onp:-m,l, ..,_. .hJftnJw. a publicaÇão de atas constitutivos
disposições ao problema em causa. A defmição do que seja de pessoa ~ J:Cn "f" ~dr n-gi:stro píblico;
"discriminação atentatória dos direitos e liberdades: fundam.en-~.~..;r l1r 4.1 cm.n. 'fil13S~ de 1992 (n'1734191. na
tais". conforme previsto no art. 9'. inciso XLl da Constituiçlo. Casa de ongem l q.~ .akn-~~ • red.açio do caput do art. 4't do Detem sido objeto de vário$ esbldos doutrinários. Este dispositivO é c:m.o-lci oil ).bS-1 de' l <lr ouwtro de 1941 - Código de Processo
uma garantia do princípio da igualdade. O seu objetivo é proibir as Penal:
desequiparações desanazoadas, que oo mais das vez.cs encetram o
- Pro}tt<J dr- l.L1 ~ o::D..&ra- n't 11. de 1993 (n'13.053~ DR
preconceito. a perseguição ou. inversamente, a prcteção merecida. Casa de origem). qu~ diSpôr sobre a publicação de nanes e fotoMas cabe à lei deímir õs comportamentos pUníVeis que violam. graftas de vitimas dt cnmt:s comra. os costumes;
-Projeto de L<• do Cim3ia n' 112. de 1993 (n' 2.444/91,
este dispositivo.
Ao enunciar o princípiO da igualdade no caput do art. ,Sli, o na Casa de origem). que dJ.spõc sobre dispensa da multa referenle
legislador constituinte sabiamente evitou a enumeração taxativa de ao alistamento eleitoal intempestivo., ~anOO parágcú'o ónico ao
fatores de discriminação que constava do art. 153. § l'1• da Consti- art. 82 da Lei n114.737. de lS de junho de 1965 (Código Elel:toral);
tuição anterior. O uso de uma característica qualquer, como raça e
ou sex.o, como critério de difeieociãção. não constitui por si s6 dis-Projeto de Lei do amam n' 33, de 1994 (n" 786/91, na
criminação. O nexo .da questão é averiguar se o fatar d.iscrim.i.Qat5- Casa de origem), que disciplina a liberdade religiosa, zogulamenrio tem relação lógica com o objetivo pretendido.
tando os inCisOs VI e vn do art. Síl da Constituição Federal
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As matérias ficarão solxe a mesa durante ciDCO sessões ordinárias. a f1m de receber eiiiCIKias. nos termos do art. 235. ll.1etta

d. do Regimento lnll:mO.
O SR. PRESIDENTE (Nab<r Jumor) - Fomm ODCaiiiÍDba·
dos à publicação- da Comissão de Cooslituição. Justiça e
Cidadania conchtindo conl14uiamente, quanto ao m&ito, às se-

guintes matérias:

Pode Vossa Excelência estar certo de que o dia de ontem foi
um dos mais exnociomntes de minha vida píblica. O reconhecimento do Senado é, na sua essência. o n:conhecimento da Nação.
Vi. na comoveme manifestação dos membros da Comissão de Relações Exteriolos, depuis de minha exposição. a reooJll!lCDS" por
todos estes anos de vida pública. com suas tCDSÕeS e seus perigos.
cem seus sacrifícios e soas exigências. que nos separam. tantas vezes. dÕs amigos e da família. Emocionou-me, sobrehldo. a home-oagem prestada por antigos e oovos companheiros. Os homens públicos. que disputamos o voro popular e chegamos ao Pa.rlame.ato
e ao Govemo pela vontade de nossa gente. abraçamos as causas
que consideramos as melhores e as mais juslas.
Pretendo, em PormgaL representar o Governo. como 6 de
meu dever funcional mas representar tamb6m a Federação Brasileira. na pluialidade de suas idéias, na força criadora de seu povo,
no ânimo de suas esperanças e na poderosa f6 nos destinos gran-

- Projelo de Lei da Câmar.l ri' 122. de 1992 (ri'397191. na
Casa de origem). que ..golamenta o inciso XLI do art. 5" da Coostituição Federal; c
- Projeto de Lei da Câmara ri' 31. de 1994 (ri' 3.58SI93...
Casa de origem). que aliem a redaçio do art. Ul36 da Lei ,..
5.869, de 11 de janeiro de 1973 • Código de Procasso Civil. '"lativ o &O anolamento.
De acotdo cano disposto no parigrafo Wrico do art. 254 do
Regimento Intemo. fica aberto o prazo de CjWIIOilU e oito bOI:IS
para interposição de ==. por um décimo dos membros do Se- diosos da Pátria.
Receba. meu caro Presideote José Samey. a expi<SSão de
nado, paa que as matérias c:ontinuem sua ttamjtaçio.
meu prôfundo agtaclecimento ao velho e querido amigo. que peço
O SR. PRESIDENTE (Nabor JUDiar) - Foi eDCamiDbado i levar a todos os membros desta Casa.publicação pam:er da Comissão de Coostimição. Justiça e Cidadaeom·o abraço do- Itamar Franco.
nia, que conclui. por unanimidade, pela inconstituciooalidade do
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expedieDte lido
Projeto de Lei da Câmar.l ... 54. de 1994 (ri' 4.853190... Casa de vai ã !'lblicação.
origem). que aliem § 3" do art. da Lei ... 5.584, de 26 de junho
Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 11:1. Secretário em
de 1970. que dispõe sobre nonJliiSdo DireitoProc=ualdoTtaba- exercício, Senador Jefferson Peres.
!ho, altem dispositivos da Consolidação das Leis do Tmhalho, disÉ lido o seguinte:
ciplina a concessão e prestação de assistéDcia judiciária na Justiça OFÍCIO GLDPT- 031/95
Brasília-DF. 22 de m3l:ÇO de 1995
do Tmhalho e dá outms providincias.
Senhor ~dente,
A Presidência. nos termos do an. 101, § !•, do Regimento
Na foana regimental, indico o nobre Senador Adem.ir ~
lntemo? determina que a mat&ia seja definitivameDt.e uquivada.
drade- PSBJPA, para a vaga de suplente, na Comissão de AssunSenl feita a devida oomnnicação à Cimam dos Deputados.
tos Econômicos- CAE. destinada ao Partido dos TillhalhaOO..s.
O SR. PRESIDENTE (Nabor JUDior) - Solm: a mesa, ofi, Na oportunidade, reitero prt:testos de apreço e COD.Sideracio que selá lido pelo Sr. lg Secrdário em exeroício, Senador Jef- ção.- Senador Ednardo Matarazzo Suplicy, Líder do PT.
fCISO!l P=s.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio<) - O expediente lido
É lido o seguinte
vai à publicação.
•

o
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Brasília, ri de JIW'ÇO de 1995

Senhor.Presidente.
Dirijo-me a Vossa Excelência para. nos termos R:iiCmenlais, indicar o Sena.doc.CARLOS wn.soN. em substitUiÇão ao Se-nador JEFFERSON PERES. como titular na Comissão ParlamenW' de Inquérito destinada a apurar denúncias veiculadas na imprensa nacional sobre a ativic{ade de mineração no Bmsil.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e dis~
tinta consideração.- Senadoi' Sérgio Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Será feita a substi~
tuição solicitada.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. l"' Secretário em
exerciciO. Senador Jefferson Peres.

É lido o seguinte:
Excelenlissimo Senhor
Senador José Sarney.
Presidente do Senado Federal.

Brasília. 24 de JIW'ÇO de !995
Como Presidente e amigo Senador José Samey
AproVado o meu nome pelo plenário dessa Casa. para re~
presentar o nosso País em Ponugal, quero agradecer a Vossa Excelência todos os seus gestos generosos para comigo. e solicitarlhe a gentileza de manifestar a minha gratidão a todos os Senado~ da República. nçtada.mente ao Senador Antonio Carlos Magalhães., Presidente da Comissão de Relações Exteriores.

Solxe a .mesa. oficio que será. lido pelo Sr. 1a Secretário em
exetclcio, Senador Jefferson Peres.

É lido o seguinte.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA

.
Of. ,.. 206195fCCJ

E CIDADANIA
Brasília, 23 de m3l:ÇO de 1995

Senhot PresideDI.e.
Nos tem10S regimentais. comunico a V~ :&-. que esta Comissão aprovou, tetminativamente, o oflcio ''S", ,.. 75, de 1992. do
Sr. Presidente do SuJRIDO Tribunal Fedetal. encamiDhando ao Senado Fedeml cópia do acórdão proferido no Rccuno Exaaordin4rio ri' 146.733-9/STF. em que figomm como portes União Fedeial
e V"mção NasscrS/A. na ..união 22 de m3l:ÇO de !995.
Cordialmente.- Senador !ris Rezencle, Presidente.
O SR.I?RESIDENTE (Nabor Junior) - Com '"fmncia ao
expediente que acaba de Ser lido, a Presidéoc:ia cammica ao Plenário que, nos tertnOs do art. 91, §§ 3A'e 5"', do Regimc:ntoimemo.
abrir-so-á o prazo de cinco dias úteis para interposição de tea~rsoo.
por um décimo da composição da Casa. para que a seguinte ma.l.éria seja apreciada pelo Plenário:
- Projeto de Resolução ,.. 37, de,995. que suspende a execução do art. S"da Lei ... 7.689, de IS de delt:mbrode 1988:
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo Sr. 12 Secn::táriO em exCicíCiO. Sena~
dor Jefferson Pen::s
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É lida a seguime
Brasilia,27 de março de 1995

SO!Ibor PresideDle,
Cozmmico a V. Ex• que, nos tennos da alínea a do artigo
39. do Regimento Imcmo do Senado Fedetal. me ausenlarei do
Pais. DO perlodo de 8 a 16 de abril
Na oporwnidade. ~ao ilustre Presidente ex.pmssões
do meu respeito e apreço.- Vllson Klcinübing. Senador.

O SR. PRESIDENI'E (Nabo< Júnior)- O expendientolido
vai i publicação.
Sobre a mesa., m:p~erimeniOs que sedo lidos pelo Sr. 1~ Sew
cmário em exercício, Senador Jefferson Peres
Sio lidos os seguintes:-

Março de 1995

·seus quatro -anos de mandato. Começa. este ano, can a desapro~ de I milhão de b..:ra=, pua assenta"""'to de 40 mil fa.
mílias de tt<Lbalb~rurais sem teaa.
Num pais onde dos 330 milhões de hectares de terras aproveitáveis, 166 miJhõcs são t.enas improdutivas. em contraste com
12 milhões de trabalbadores runis sem t=a; num pais que é pako
de constantes conflitos agtários e que paga oom a fome. com a mi~
séria. o preço dessa situação, a medida macce a~. até porque,
peta primein vez no Brasil. o Govemo estabelece uma meta no se~
tor e. começa a cumpri-la no início do mandato.
Como cüz o sociólogo Herbert de Souza, o Betinlio: ''É um
bom c:omoço, desde que seja apenas 'o começo". POlqUe. o Presi~
dente mesmo reconhece: ''E preciso ir além. Muita injustiça comi-

nua a c:as:tigar o homem do campo'•. ~m disso, refocna agrária,
Sr. Presidenle, Sx's. e Sts. S~s, não sigoifica apenas a dcso·

REQUERIMENTO N"414, DE 1995
)ll"Opêaçio e dista"buição de 1em1s. E um projeto social e CC<liiÔmÍ<o
Nos le!DlOS do m:t 55. In. da Cooslimiçio e pua os fins do que teq~~er cddito. pesqujsa. assic.1ência t&mca. estiadas, aiiil32ala~
disposto no art. 13. § 1.a: Regimento Interno, requeiro sejam coosi~ memoe escoamento da produção. seMços de saúde e~
der.ldos como licença autaizada os dias 27 de março de 1995,
Enfim. é dar ao homem a tem. e as coodições necessárias

quando estive afastado dos trabalhos da Casa, a fim de cumprir para que possa tir.lr dela o seu suste:Dto c cootnõuir oom o aumcn~
compromissos partidários.
to da produÇão naciOnaL com a elevação do íDdice de em:pn;go e
Sala das Sessões. 27 de março de 1995. -llcmordo CabraL
=da e a =lução da fome, deixando de ser problema e passaudo a
ser solução para o Brasil
RI!QUERIMENTO N"415,DE 1995
Para isso, é preciso apoiar não só os novos projetas de asSr. Presidenre,
Requeiro, nós termos do § 1~ do artigo 13, do Regiuierito sentamento como também os que já existem no país. onde milha~
Intemo. do Senado Fedeal. que seja coosidc:ra.da como licença au~ IeS de parceleiros clamam por socorro. Cito o ex.cmplo do meu &torizada. miDha ausência dos trabalbos do Senado FedemL no dia tado, o Acre. onde cen:a de 70% dos agricultores integ!3JD proje17 do coaente. quando estive no Estado que represento, partici~ tas de assentamento que, todavia. e.stão muito louge da consolida~
pando do ''Lançamento do PFL 2000". na cidade de florianó-- ção e do annprimeuto dos objetivos pua os quais foiam aiados.
A falta de assistência vem desde a implantação dos primeipolis
Sala das Sessões. 27 de março de 1995. - VllsoD Klelnu· ros projetas. JdeaHzados pelos govemos milítaies, cuja política.
primordial era o assentamento de ua.balhadares rurais do Centrobing, Senador.
O SR. PRESIDENI'E (Nabor Júnior) - Os requerimentos sut~na. Região Norte, os projetas mais pareciam campos de con~
que acabam de ser lidos dependem da pr=:nça da maioria de centtaçio.
O Sr. ValmirCampelo-Concede-me V.Ex•um aparre?
ccmposição do Senado. Dada a incxisrência de quoi"UID, a votação
O SR. FLAVIANO MELO- Ouço V. Ex• com pmzer.
dos reqtterimcntos fJCa adiada..
O Sr. Va!mir Campelo- Esruto com atenção seu discw:so
SO!rea mesa. requerimento que sai.lido pelo Sr. t•Seaee não poderia deixar de dizer da minha sali,sfação cm ouvir as pttário em exercício, Senador Jefferson Pães
lavras de V.
como ex-Govemador," que couhece os.pmblemas
É lido e aJrOVado o seguinte:
da agrirultura de um modo getai e. particulamtente. do oabalhador
IUtal oo seu Estado ~tão sacrificado. Não poderia também. nesta
REQÚERIMENTO N•416,DE 1995
Nos teimOS do art. 43, :inciso L do Regimemo Intemo, re-- opcrtunidade,. deixai de louvar a iniciativa do Governo Fernando
queiro seja calSider.ldo de licença. para tratamento de saúde, con~ Henrique Cardoso, que. no interici do Ceará, lançou. sábado, um
programa de asseulamcDto que vai realmente beneficiar vários cofom>ealestadomédko,., dias20e 21 dellllllÇOde !995.
Sala das Sessões. 23 de março de 1995.- 5eiwlor Júlio lonos. Essa é uma região que necessita dos cuidadaç do Govc:mo
no que diz respeito à refoana agdria. e. COIIJ,O bem disse V. Ex•,
Campoo.
.
O SR. PRESIDENI'E (Nabo< Junior) - Fica coucedida a pela primeira vez. no acender das luzes de um govemo dá~se início
a um programa _de campanha, como fez Femando Henrique Cardolicença solicilada pelo Senador Júlio Campos.
A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado so agora. Não basta que- essa era a minha grande preocupaçãoaprovou, cm sua :reunião do dia 23 do COII'ellle, os Requerimentos nos programas de reforma agrária. de assentamento dos colonos.
de JnfOimaÇio n' 357. 361. 382. 386, 392 e 393. de !995. de au..,_ seja dado um pedaço de chão. Isso não é o suflCieQte. Devem ser
ria. ~amecte, da Senadora Marina Silva e dos Senadores dados. além da tena. os meios pata que se possa prender o colono
Coutinho ~~~ RQJDCIO Jucl, Osmar Dias, Waldeclc: Omclas e à própria tcmL Somente a tcmt, sem que lhe sejam dadas as condi~
çõcs para que ele desenvolva os projctos agrícolas. de nada vai
Ademir Andrade, aos ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE (NaborJunior)- Háorad=sinscritos. adiantar. O programa que foi estabelecido por Fcmmdo Henrique
Cardoso prevê ex.atamente que sejam dadas as condições. através
Concedo a palavra ao nobm Senador Flaviano Melo.
O SR. FLA VJANO MELO (PMDB-AC. Prenuncia o se- do Banco do Bmsil, para que o colono possa desenvolver suas ati~
guinle discw:so.)- Sr. Presidente. Sx's Senadoras e Sn. Senado=. vidades agácolas na própria região. Portanto, quero parabenizar V.
no úhimo <lia 24. o Presidenle da República, Fernando Henrique Ex• e recoobeccr o trai:Who que o Govcmo está fazendo oo setor
Cmloso,lançou. em São Joio do Jaguaribe, no Ceará. o Progmma agrícola do nosso País.
O SR. FLAVIANO MELO - Muito obrigado pelo apane.
Nacional de Ref"""" Agrária. que prevS o assentameniO de 280
mil famílias em mais de I 1 milhões de bcctues de terra. duraDte Senador Valmir Cam.pelo. Inclusive. mais à frente do meu promm-

-se.

-

Ex•.
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ciamento. referir-me-ei a esta pROCUpa.çio que também é de V.
Exl: a idéia de dar meios para que o homem pem:umoça no campo..
Algo que me deixw p:eoc:upado foi o fato de a divulgação
do próprio assentamento não ter sido suílciente. a meu ver. Em seu
prommciBmelllo, o Pn:sidente Fc:tnalldo Henrique Canloso - os
motivos. Sua Excelência os conhece muito bem- usou um discurso mais de ataque 1 direita e à esquerda. e a isso foi dado mais des-taque. Acho que a iniciativa, logo no início do Govemo. de fl17«
já essa desap:opriaçio 6 """'lento. ,.. a pnlpria midia nio deu
importância ao ato em si.
A falia de assisiÓDCÍa vem desde a implantação dos primeiros projetes. Al~m dos coaflitos com os nativos locais, essa populaçio não tiDha ~da '"P· Em abandonada na no..sta sem a devida assistência e familias inteims chegavam a ser dizi..
madas por doenças C<llllO a malória que, quando nio mala, reduz.

em pelo menos:. em 25% a cap1cidade da força de trabalho.
Hoje.. a situação ttão é IDililo difct'CD.te. Awalme:nle. por
exemplo, cm:a de 90% dos li mil pua:leiros dos 22 projetoo de
assentamento existentes DO Estado estio isolados por falta de csttadas; 90% das escolas e postos de saúde loeais tamb6m eSião fechados. O Governo &tadual, segundo demmoi&m enlida<les rurais,
nada tem feito para II.IIleiJ.iz3:r o problema; ao contrário. cogíta sobre a extinção de .órgiios de apoio oomo a EMA1ER e a única
companhia de armazenamento do Estado.
Em que pese aos esforços da atual administmção do INCRA. a situação é CIÍtica. Se pmiur.ll', a previsão é de que no mínimo 70% da produção c1este ano estará pmlida, problema que
vem se mpetindo ao loogo dos anos. Sem contar com as diflCUlda.dcs de acesso ao Ciédito.
Impotemes diante de tantas difiaddades. muitos agricultores estão desistindo
produzir. Ou pior: estio abatJdooancfo suasáieas e p:ovocondo a =oDCenlr.lçio fimdiária, fazendo =surgir
novos Jatili!ndios demro doo próprios p:oj<10s de - Há projetos, como o Pedro Peixoto, :oç longo da BR-364, onde a
=noetllmÇão já atiDge 20% das pan::elas.
Se RtOVidências não forem tomadas, Dio taida a cair defmitivamente
temo os objetivos desse tipo 4< assentameDto. Ê pmciso exigir dos Govemos F~ e Estadual o efetivo cumprimen-

ac

ixr

to do seu pa~l no processo. E urgente a melhoria e ampliação~
cmlitos.

No Acre, Sr. Presidente, Sts. Senadotes. está comprovado
que um dos fatoxes que inibem a :reconcena:ação fundiária é o crédito PROCERA. Mas os I'CC1mOS são poucos. e ã. buroctacia emperra outros 'fmanciamentos como o F.N.O.. inacessível para a
pncle maioria dos colonoS. além do notório deSap;uelhamento
dos agentes fmanceiros regionais como o BASA. rujo fortalecimeDI.o é vilal pua o hcmem do ct.mpo na Amazônia.
Não se pode esquecer, Sr. Presidente, Stls. Senadoras e Srs.
Senadores, que a situação também não é diferente nas reservas ex'lr.ltivístas - soabo antigo dos seriDgueiros como garantia do acesso à tem.. ozganiz.ação do sistema produtivo e preservação do
meio ambiente. Por falta de apoio, também não têm conseguido
atingir seus objetivos.
Ao falar sobre este assunto, tenbo a satisfação de teSsaltar
que as primeiras quatro reservas do Brasil fOiaiD criadas pelo enrão ~dente José Samey, enttt: e~ a Resexva Chico Mendes (a
maior do mundo) e a Alto Juruá. no Acre.
Na época. eu governava o meu Estado e incentivava a iniciativa juzuo aos órgãos: que amam no setOr e 1s lider.mças rurais.
como o lider seringpeiro Clico Mendes, brutalmente assassinado
por cooflitos fundiários.
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Demos o primeiro passo. No enlallto, o trabalho Dio teve a
coo.tiDuidade desejada. Os seringueiros. que viviam em regime de

sem.i-esaavidão, coo:tiDUam. em dificuldades. Como os parceleiros
dos pmjetos de assentamentos também não têm estradas; ressentem-se da falta de escolas, postos de saúde, pesquisas I""' diversificação da produção e fmanciameatos.
Confomte o Conselho Nacional dos Seringueiros as reser:.
vas soblevivem. basicamente., com o apoio de instituições inremacíooais. que, .........,, liDanciam projelos rostriJos. E o SOilbo de tornar essas~ auto-suficientes pom::e looge de sacooaeWado.
Certamente, os probieD!JIS do homem rotai das demais regiões do Pais nlo diferem muito do quadro que se apresema no
A=. cada qual com suu caracteástieas próprias.
O desafio do Gov~o é resolver o problema de cada uma
delas.
Espero. inclusive., que. ao lançar o Prog:r:ama Nacioual de
Refotma Agdria no Nordeste, o Presidente da Repúbüca tamb6m
lenha mantido po<sen1e as dife..nças ,.gionais existen1es no País.
9

O problema 6 gritante na Amazônia, historicamente disaiminada e qne precisa mgentemente de um projeto de desenvolvimemo clarõ. originado na vontade de seus habitantes que anseiam
pór dizer o que querem e precisam para a região.

O Sr.Jader Barbalho- V. Ex•.me pemilieumaparte?
O SR. FLA'1ANO MELO-Ouço V. Ea'compr.w:r.
O Sr. Jade< Barbalho- Quero a1mprimen1M V. Ea' pelo
clisa.lrso que faz e dar meu testemuobo do interesse de V. Ex• pela
política de ,.,ronna agdria no Brasil, pela queslio fundiária no
Acre. fundamentalmente com relação aos seringueiros. Recordome bem que. como Ministro da Refoana A~ tive oportUnidade de ir ao Acre e ser recebido por V. Ex' em seu gabinete,. onde
-ca:Jbecl Olico Mendes. Em nzão daquela viagem. o Presidente
Jos6 Samey assinou diversos decretos de desaptopli!ção. criando
as primeiras reservas, entre elas a Reserva Cllico Mendes. VlSitei o
interior do Acre levado por V. Ex•. que fez questão de mosuar de
peno a JUlidade de alguns projetoo implanlados pelo INCRA e
que eafientavam difiruldades no Acre. Além disso, no momento
em ~e V. Ex' comenta o 'ançamemo por parte do Presidente da
Repúbüca de mais um progruna visando liiino1ar a questão agdria
no llt>sil, gostaria de ~um dado qne me paiOCC importante. Essa questão da. teforma agrária, no Bmsil sempre: foi trafa...
da de fODDa muito tXilitizada:; ou seja~ muito idealizada no sentido

4'-

de que a refonna agrária- tem que ser a entrega
tem.. o acesso à
lena. Gostaria de registrar, com a experiência de quem pa.ssoo
pelo Ministério e de quem tr.ltou desses assuntos no quotidiano.
que eDiendo que o Brasil Dio tetá sucessõ com ne.ohuma política
de R:forma agrária se esta não for inserida como um projeto econQ.
mico. Inevitavelmente,. qualquerJ%08r.liD3 de refotma agrária tem.
o seu lado social muito forte. mas se Dló dennos acesso ao aidito
ao pequeno agricult.cr. qualquer política de refonna agrária.. no
BrasiL estará fadada ao fracasso. Portanto, quando vejo o lançameDio de mais um programa. preocupa~me a questão do aidito,
seja no Nordeste. seja na Amaz&ia seja em qualquer pcmto deste
País. Há necessidade de se rever toda a política de crédito no Bta-sil a ftm de facilitar o acesso do pequeno agrialltor ao crédito. Eu,
por exemplo. teDbo feito teStrições à política de incentivos fiscais,
seja pai3 Amazônia ou pai3 o Nordeste. Essa política, ao longo do
tempo. coocentrou terras e tam~ ~ cm:litícios e. por via
de ccnseqüência. maDiém. esse quadro de CODCeD.tração de renda,
danoso ao Brasil. Espero que no momento em que o Presidente da
República lançar esse programa as autoridades econômicas estejam atentas para a nocessidade de.. ao lado da distribuição da tena,
ao lado da democratização do acesso à tem:. haver a demcrcrntiza.-
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ção do acesso ao cridito, o que é fundamentaL Quero cumprimen~
ti-lo pelo oportuno disaliso que V. Ex• faz, nesta tarde, e zeafirmar o meu testemunho do interesse de V. Ex• em mlação à questão
agrária e paiticularmente pelos seringueiros do seu &tado.
O SR. FLAVIANO MELO -Muito obrigado, Senador Jader Baibalho, pelo seu aparte e pelo testemunho de sua visita ao
Estado do Acre quando Ministro da Reforma Agrária. Dessa visita, conaetizou-se a primeira resexvaexta.tivistã do mundo. V. Ex.•
também afm1100 que reforma agrária não 6 apenas distri~ir a Eerta. mas também é um projeto cconômico. Concordo em gênero,
número e grau com essa assertiva que, inclusive, é a linha mestra
do m<:U pronunciamento.
NO Aa"e, às maigCt~S da BR-364, há o mai<r projeto de assentamento do estado, ODeie há lllilham; de pessoas assentadas,
mas está havendo uma IU:OnceDlr.lÇio tenivel dessa terra porque
gmndeslatifundiários começam a comprá-la. Mesmo não sendo de
foana legal. eles vão focnando grandes lat.ifúndios na região.
O 11nico inStmmeiito que cooseguiu ma.mer o- parceleiro na
temi foi o aódíto. O mdito PROCERA, criado no governo do
Pn:sidente José Samey, quando V. Ex• cm Ministro da Reforma
Agrária, tem-cooseguido manter os assentados naquele lugar. porque com esse ct6dito eles coosc:guem iniciar o- processo piodutivo
e, em função~. melhotar a sua qualidade de vida.
Muito obrigado, Senador Jader Bubalho.
Espero também, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, que o
govemo consiga provar com ações CODCJetas que o ato da última
sexta-feira não é mais uma medida de efeito psicológico e. sim. o
início efetivo da concretização da tão .sonhada ~fot'IÕ:i. agrária em
todos os seus aspectos no País, promovendo a vezdadeict. demoCiacia na tetra, confonne campanha lançada tam~ no último dia
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1998. se atinja a meta de duzentas e oitenta mil
famffias assenwb.s. com o número de quaxeata mil fanu1.ias assentadas em 1995. s.a.beodo-se que a média histórica naciooal é de
vinte mil familias •svn•arl•s porm!s. Assimsendo.oGovemodo
Presideme Fernando Hemique deverá chegar ao seu t6m:Jino. cumpridas as mew que estio programadas. com dois milhões e seisque, at6 o ano de

centosinilhca....~

O problema da ~focna agrária no Br:asil se ressente de uma
ecentnade carp ldcológra Armou-se uma espécie de cabo de
gueaa entre srgmt:nac. da esquerda e setcn:s CC~DSe~Vadores. que
nio tiveram ua. .,....arpçlo adequada do problema, de maneira
que isso só tem cxmtnbuido pua atrasar a sua solução.
Tive o pm-Uêpo dr JeZ' ConstiiUinte, assim como mtros colegas nossos. e ckvrmo& estar bem lembrados de que esse foi o assunto que de:s;pert:w Dll.lOr JX)1êmica na ocasião da Assembl6a Nacional Comoa.uDIIe.. mc.bsJW: com grande acimunento de ânimos e
ameaças a~ de~ tiSicas. E temlinou-se por vexar um leXto
que absolutaarntr u.._., llf.mp ex objetivos da grande maioria dos
Constituin~ m.~mJ..• ~ek plenário.
Agn:Ya.~ w aw.s c.> problema. porque

Dão houve a ~gula
lllCDIJlÇào do d.J.sp.l!Citrvo coa.stla.JcionaJ, de fonna que, CDIIC <'UIUbro de 19S8 . .,... O. ~pçio da nova Ccmlituiçio, e 1993,
hOuVe um v&.ZJC' rm ~ a Umlo Federal oio deser:J.volveu ações
-referentes à ~tr..~~r:tÇi...l e .i revisão fundiáriã. Por isso. uma série de &plal.lr:.-rn f'\llr. ml?ll'Slbilitados de terem acesso à propried.a.df' da tnn c- , • T-JOJUCXllC'men!e. ao cultivo e à produção.
~\o &L :a. l ~ accuoocu foi que vários govemos estaduais. v.alcodo..)- w .Jr um. cau possibilidade de atuar nesse campo
e reconbeaod. • •P .. &mr:ciO dos conflitos doca:rentes da própria au~ .:W a....._· li. ( ..._wemo Federal, terminaram poc promo24? pelo sociólogo Be~o. na terceira fase da Ação da CidadaDia ver algum.u •~~•l r'"' .&.la. c-m re~ à mfotma agrária.
E.m I "''JI • ~, f•11 momada. A União voltou a agir.
contra a Miséria e pela Vida.
Era o que tinha a dizer, Sr. -Presidente.
bu~ ""*""-' ... , ~.... ~-Ainda no Governo do Preside:o.te F~ "- .. ou • ... , 'N'-tlUdo de procumr escluecet melhor
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio<)- Concedo a palavra qual a ef~ Jo.• rr ~ c dos assentamentos, OGovemo Fe-ao nobR: Sena.da Lúcio Alcânlara, por cessão do Senador Elcio dcnJ Cblltn.~a~ "'• -b.kJ da f-AO. que fez uma amosuagem toIIWJdo 10 UWDta..-.-• .,..a procmar identificar a sua eficiência
Alvan:s.
•
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pam proferir e o tisu.bdo fP'I • • ...., ... a _.,das difen:oles experiêzlcias.
A F AO ....-.-.. o raulr.ado desses estudas. feitos em
disamo. Sem Ievisio do oradcr.)- Sr. Pn:sidente, Sr's e SES. Senadores. hoje vou ~ cingir ao tema que há poucos instantes foi coov&no com o M--.eno dil A.plCUhura e Refcmna Agr.úia.. De
abordado pelo Scmdor Flaviano Meio a prop6síto do Progrnma acordo cem aw' 4&k.., a.lo f p:atvclccmpara:raiCDClado ttabaNaciooal de RefOIIDa Agrária que o P=ideure Femando Henrique Jhadoroom a rald..lft1l da JW?•Iaçi<> brasileim. Veriftça-sequea
lançou na última sexta-feim., dia 24, no Ceará. mais prccisamcnlc n!tlda l pr-.r.atr~rDa • - m L . mckli:ndo aí~ urbanos~
~dr Ua ~ • ...-.. por cba.nte. O estudo da FAO mostra.
no municlpio São Joio do-Jaguaribe, na Fazenda Olameca. desaque.
a pazt.a ~ .... ama ... n,..m.. pode-se afli'IIW' que muitos desses
propriada par.o assentamento de oolonos.
Como já foi frisado no prommciamento do Senador Flavia- 3.SSCDLJ.me:tl,lo5.. wm r-~ dr todos os problemas que fornm
no Melo, esse é um problema que o Brasil tem enfrentado sem que aqui levanta«- - .it' usna.ial.. asmtência técnica". crédito -. vêm
at6 agom lenha.mos eneontlado uma boa solução para ele. O nobre apreseotando ~.aJ ~!..ado• ~ .a. uumam a pemstir nessa política-;
Senador Jader BarlxUho. cm aparte. referiu-se 1 sua experiéncia evidente:men~ cum~: falh.u que tenham sido cometidas ao
quando MDUstro da Reforma Agrária e. nannalmeme, também. loogo do lempo
CaloJla lo!!' qtW bi uma chentela potencial a ser atendida
cano Govemador de seu Estado? aSSim como o Senador Flaviano
Melo. no que pudezam ver e aCompanhar no desenvolvimento des- pelo Programa N~-.."lCW tk Reforma Agrária de cerca de 9 milhões de pessoas ~ :.3 m.:.lb..Jes de famílias- trabalhadores e produses programas.
Accotece que o Presidente Fcmando Henrique Cardoso. em ~- que não tém Dt"tilum &cesso à l.eii'a. e. JX)Itallto. estão sem
pleno sertão do Ceará. aCompanhado pelo Governador Tasso Jc- condições de produm &l.unenlOS. de aumentar nossa produção
teissa.ti e por vfrios parlamentares. tmbalhadores rurais, sindicalis- agrícola para cootribua!:m para o desenvolvimento do País e. sotas. autoridades de vários DiYeis, deu início a um programa. me- bretudo. pennitindo a geração de empn:lgos no campo.
O Senador FlaViano Melo teve a oportunidade de abordar
lhor dizendo? a uma promessa de eampanba: acele13I'os programas
de refonna agrária. Sua Excel&lcia. desapropriou um milhão de este tema. Nossas cidades estão inchadas. há u~ periferia de mihectags que, se somados a seiscentos mil hcctm::s de tena já desa- séria,. uma situação verdadeiramente desoladora de condições de
propriados durante o Govemo do ex-Presidente Itamar FIUlCO. vão sobrevivência. de saúde. de educação. de habitação. de desem.pa:permitir em 1995 o assentanlento de qu.irenta mil famílias para go. que se agrava cada vez mais. à medida que o êxodo aumenta.
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Os doalmelll.os enviados pelo Govemo brasileiro à CoofcI€ncia IDtomaciooal de Combate à Pob=a. realizada em Coponhague. na Di:Dam.aica. mostram dados"que considero da maior

gravidade. Coofesso sinceramente que me sutpreendi com eles.
PercenrnalmCDre. a pobreza na zooa nnal já é maior do que nas cidades. Tomando-se as populações isoladamenr., o pen:entual do
pobres j1 é maior na zooa utbana.
Há necessidade urgente de se atender a essa questão de fundamenral import.ância. Se estivemos, ao loogo dos anos.. aprisionados per um debate Ditidamente ideológico. muitas vezes ia:q::n'dutivos, com .a.atagonismas que leml:ina.r.un aio conduzindo a ne-nhum tipo de solução proveitosa, vamos olhar pam os gmndes países do llllliido, a começar pelos Estados Uoidos, e ver que nio hi
possibilidade neobuma de desenvolvimento de uma sociedade
econanicamente forte. justa, saudável enquanto não houver. realmente.. uma verdadeira revolução DO campo, enqumo não houver
um& teVisio fundiária, enquanto um grande número de pessoas
que lá vive Dão tiver acesso à propriedade, pessoas com vocação
agricola e que P'""isam. acima de rudo, de tma, do crédito, da as-

sistência técaica, para que possam produzir.
O Sr.Osmar Dias-Permito-me V. Ex11 umaparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Elt' com muita
atenção. nobre Senador Osmar Dias. que sei que é um grande conhecedor e alguém muito interessado no debate e na discussão
dessas questões.
O Sr. Osmar Dias - Muito obrigado, Senador Llício AIcintara. Quero cumprimentar V. Ex11 pela sua posição em relação à
refcmna agrária. idêntica a miDha. E quero tentar colaborar com
V. Ex1 nesse raciocinio que faz, porque a meta de qu~ta mil fami!ias por ano é pequena dianr. das necessidades. E ~- de
uma vez por todas. -DOS conscientizannos de que muito mais do
que qum:ema mil produtores IUra:is por ano estão abaodomndo
suas propriedades por falta de uma política agdcola. Ainda m sem&na passada. o Senador Anl&ió c.rloo Magalhães fez um discurso a zespeito dos produtores de cacau. Com certeza. milhares de
produtores de c:acau. nos últimos anos, deixar.un a Iavoum c vier.am pua issas periferias a que V. Ex' se tefcze exa.tamente porque
faltoo apoio. Quaodo se roiviudicam IOCUISÕS. linhas de crédito ospeclficas pam o setor produtivo. o Govemo demora demais para
resolver essas-questões e até p.u:a. ~las. Isso faz com que
hoje o BE3Sil colha. a sua maior safra de grãos da sua. história e desassente. ucste ano, o maior número de pequenos produtores da
sua história também.. Essa meta ~quarenta mil famílias que serão
assentadas seoí suplantada. com certeza. com muita. sobra., pelos
que serão desasstJJtados Estamos pmlendo nesse jogo. Seria n:JJi·
to inteligente. por parte do Governo. adotar uma política nacional
agressiva na área da produção primária em todos os estados e em
todos os setores. Quero contribuir. ofereço-me para colocar nas
mãos do Governo uma proposta de política agrícola anojada. para
duplicarmos a produção de grãos e atendermos a esses pedidos,
que considero pequenos diante do que pode o Estado. do que pode
o Governo, e que Dão são atendidos porque são empumtdos de um
governo para oulrO e nada se resolve.. Há alguns dias fiZ um requerimento ao Governo, questionando sobre qual seria a política para
o campo nos próximos quatro anos. Sei que esse tcqUerimeoto terá
uma resposta evasíva, porque não cooheço- e ninguém coohecequal é a política para a agricultura. A que se pratica é a política do
remendo. a de se apagar incêndio. Quando surge um problema, o
Governo corre atrás para resolvê--lo. mas Dão faz um planejamento
para cinco ou dez anos, no sentido de ofeteeer a segurança do investimento no setor agropecuário. para arrancar produtividade com
aplicação e tecnolo&ia. DesSa forma. se-fiCa dificil paia quem está
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na propriedade continuar nela. imagine V. Ex• como ficará pam. os
que serão assentados. sem uma estruwm adequada paxa continuarem produzindo nela. No Paraná. temos experiência. pois fui secretário em dois govemos. Observei que cerca de 30% das famílias que fomn assentadas nio liiiham aptidão pam a produção Irimária. Havia inclusive violeiro. bonacheiro, que entraiam na fl.la
da reforma agr.iria. foram assentados e depois se afastaram, mas
muito produtor que era produtor de fato, trabalhador tutal. não
cooliiwou pmque não teve a mínima condição. ASStimimos pelo
Estado as atribuições do Governo Federal. Atllalmente, o Paraná
dá exemplos em assentamentos, apesar de ser um uún:iero muito
pequeno, foi possível Lmbalbar com esses assentamentos. Mas o
problema da refonna agrária é, CO!llD V. Ex• afumou, um problema de uma política integrada. não apenas da desapropriação, mas
uma política de crédito, de apoio, de fomento, de foanação de uma
infta-estrututa básica para que famflias sejam assentadas e pexmaneçam na teria e. sobretudo, para que coloquemos um freio .na expulsão daqueles que já têm a terra e a abandonam por falta de
apoio. Muito obrigado a V. ~a por es5a oportunidade.
.
O SR. LÚCIO ALCANTARA- O aparte de V. Ex• me dá
a oportuni~de para esclarecer que a meta de 40 mil famílias serefere ao ano de 1995. Teríamos 60 mil em 1996.80 mil em 1997 e
100 mil em 1998, para chegarmos ao total de 280 mil famílias.
couforme eslá previstO no Progr.oma Naciooal de Refoana Aglilia.
Tem V. &a absoluta. razão quando aíitiDa que não basta desencadear um programa nacional de reforma agrária. mesmo qu~
ele tivesse todos os iostrumenws ideais de ct6dito. de assistência
técnica. de assistência social aos col~ aos assentados, a menos
que tivéssemos uma revolução no Pais. Trata-se de um progr.u:na
fmito. até potqUe a Constitiiição con.sagta o direito de propriedade.
ConseqUentemente, para assentarmos essas populações. temos de
desapropriar; pam desapropriar,. temos de pagar. Então, é sempre
um·.programa que tem o seu limite. Na verdade, para. se falar numa
politica agrícola. temos de alcançar o que V. Exa disse com toda
justiça e :razão. que são esses milhões de proprietários e pequenos
produt-eres que estão ai. muitas vezes, desamparados, sem assistência., sem cood.ições de produzirem. de contin~.~aiCm sequer nas
suas tetraS. terminando por imigrar. Batem cm mirada, buscando
os centros utbanos, ocasionando os grandes problemas que temos
que enfrentar.
·
Teríamos que; evidentemente. olhar. em primeiro lugar, de
maneira privilegiada pant os pequenos procil~ a chamada
"agriculmm familiar''. Calcula-se que existam 2 milhões e meio de
produtores nessa simação. quer dizer, pessoas que ptecisariam de
um progmma específico do Govemo para lhes propiciar o ãédito,
a assistência técnica, en(JID, todo o tipo de apoio que lhes~
se produzir. para não falar .na questao de garantia de preços e aquisição de produtos.
Há que se olhar. com cuiélado, paza esse contingente de pequenos produtoieS. ou seja, para a d:Jamada ''agricultura familiar''.
que requer tanto cuidado quanto esses colemos que vão para os assentamentos. É possível até se estabelecer algum tipo de vínculo,
de conexão entre as tecnologias que estão sendo desenvolvidas
nesses assentamentos. podendo também ser repassadas para esses
agriculta:es familiares.
Outro aspecto importante é com relação à Educação para a
zooa rural. Esse mesmo documento apresentado à Conferência Intemacional contra a pobreza. em Copenhague. mostra um dado
muito importante. Nas mesmas condições. o agricultor que· tem o
primeíro gr.m completo. isto é. sua educação fundamental completa. nas mesmas condições ele produz 70% mais do que um outro
que seja analfabeto.lsso porque ele pode ler o manual de uma. má-
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quina. pode assimilar instruções téctúcaS, assimilar novas tecn.olo.
gias. enfiDl. ele tem condições de aumentar sua produtividade;
dada a mesma tena, as mesmas condições, ele aumenta a produti-

vidade em 70%. N'"ao somente por essa razão, mas o Govemo. para
COD.templar inclusive essa problemática agricola. tem que ter um
vigorosoprogrmt.'ldeeducaçãoparaazonarural.
Por Í1m. é preciso também olhar para o desenvolvimento de
alguns programas específicos. V. Ex.I apontou aqui, com toda a 13.zão. evocando o pronunciamento do Senador Antônio Carlos Maga)hàes, a respeito do problema do cacau. Da mesma forma. pode-
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temunbo ao Plenário de que o tema que V. Ex.a tráz ao debate. a
forma como V. Exa o aborda, meteee da nossa parte toda a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Lembro ao nobre
orador que o seu tempo está esgotado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -J.t çoacJuo o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Digo que, evidentemente. todos que eSlamos aqui concorda.mos com o Senador Jader B.ubalho DO sentido de que não se pode
pensar cm reforma agrária, e sim na distribuição de temas, de lotes.

riamos citar o problema do algodão no Nordeste. em que a produ- No entaoto, temos que contemplar uma série de mp.~isitos que esção caiu vertiginos3l:nente- e; por conseqüência, houve um gnmde tão aí a demandar a nossa perspicácia, a Dossa inteligência. a nossa
desemprego rural. um grande empobrecimento da zona rur:a.l, em detcnninação, como a questão do ct6dito, da assist&lcia. técnica. e
detenninadas regiões da caatinga. do semi-árido, onde não há ou- assim por diante.
tras altemativas de produção agdcola, esses contingentes viram-se
O que não podemos- creio que é-0 pensamento que vigora
numa situação realmente calamitosa de pobreza. de falta de pers- aqui entm nós -. f utilizarmo-nos desses argumentos para uma
pectiva, de extrema miséria.
protelação,_ para uma procnstinaçfto indefinida da milizaçio de
De forma que essa é outra linha que o Governo ·terá que :Se- um prõgraina de refonna agrhia.. E claro que temos a consciência
guir. estimular programas cspeclficos par.i. a ~peração da pro- de que não s6 será distribuindo tenas que vamos chegar à. necessidução. C'ltO o caso do cacau e o do algcxião, poderiamos citar vá- -- ria modemização das relações de trabalbo e propriedade DO camrios outros.
pO. indisperlsáveis -ao deseJlvolv:imento de uma sociedade justa e
O Sr. Jader Barbalho - Pennite-me V. Ex_J um aparte?
solidária como queremos para a sociedade brasileira.
O SR. L:ÚCIO ALCÂNTARA- Ouço o nobre Senador
Por ftm. quero dar mais um dcpoim:nto. V. Ex• tem toda
Jader Barbalho, com todo o pmz.er.
IaZão. O debate travado por ocasiio da Assembléia Nacional
O SR. JADER BARBALHO - Senádor Lúcio Alcãnwa. Constiwíntc em relação ao tema da refotma agtária foi de um mdieu também gostaria de cumprimentar V. Ex• qui, nesta tarde, calismo que nos levou a uma solução pior ao que túJhamos antes.
como conseqüência da visita do Presidente da República ao seu Infelizmente, por se tratar de um tema cmegado de pte<:OnCeito,
Estado. traia da questão da refOIIDa agrária. V. Ex•. com. muita de r.mcmes e de mdicalismos, tenninamos por coosagrar. no te.xlO
propriedade, referiu-se ao texro da Constituição de 1988 e às pos- de 1988. uma solução que nos. levou a uma pualisia que foi até
síveis diflCUldades e algumas polêmicas que esse texto. não bem 1993. quando foi possível retomm:mos soluções pli1l a questão
redigido, aca.bcRl poi causar. Gostaria de ~entar, dentro desse com base na regulamentação da Constibliçio. Isso se deveu exclu.~
assunto. que o documento que pennanece válido até hoje é 0 Esta~ sivamente a uma fom1a vesga de encau:r o problema. levando a
tu to da Terra. No meu entendimCJlto. apesar de tal documento ter um:impasse, que não agradou. t.emünando DliDl& soluçio impodusido elaborado no Govemo C:melo 8ra.Jlco, com uma contradição tiva para o encaJirinh:nne.nto das questões do campo no BrasiL
política, na vexdade. cootinua a manter a sua ab.lalidade no que díz
Quero. agora. dar por concluído o meu Jli'C"' 1 nriameoto, larespeito.} questão da reforma agrária. Com relação a Cssã qUestão, men.tando não poder ouvir os Senadores Ramez Tebet e Waldeck
quero dar um testemunho. Paia mim. foi UJ:tla alegria muito grande Omelas, pois a Presidência já DOS advertiu de que o nosso tempo
ver o candidato à Presidência da República. Luís Inácio Lula da jã está en<emulo.
Silva, defendendo na televisão um projeto de módulos para desa.Muito obrigado.
propriação que tinha origem à épJca em que fui Ministro da RefOim.aAgrá.ria..JnsislO,comofizhá pouco-comoSe.nadorFiaviaoo
Dum111e o discurso do Sr. LiicloAk:Wllam. o Sr.
Melo,queaquestãodarefonnaagráriaháqueestarinseridacomo
Nabor Júmor, deixa a catkim da presidência, que é
um projeto OCOil!Ômico e social. como é 0 caoo da refoana urbana.
ocupada pelo Sr. Jod Samey, Pr-esitlenu.
Imaginar-se que a questão da refonna agiária. será resolvida apenas
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- Sobre a mesa requocom a dislril::tlição da teni é um equívoco em relaçãO ao assunto. rimento que será lido pelo Sr. tst Scc:mt.mo, em exercício. Senador
Como bem disse V. &•. é fundamental a questão de créditos e de Nabor- Júnior.
tratameD.tos j.Irldícos também diferenciados. Quantas vezes o agriÉ lido o seguinte
cultor vai à agência bancária estatal e não cOnsegue levantar recursos. por falta de documentação. para a chamada "exigência da garantia real". Vivenciamos essa sio; ação, e creio que até o Nordeste deu uma colaboração muito gnmde, no caso da AmazôREQUERIMENTO N•417,DE 1995
nia. para o FNO, porque criou o especial na frente, demonstranExcelentÍssimo Senhor Presidente do Senado Fedetal,
O.o que não era necessário ater-se a tiriiã.- burocracia impossível
Com base no ArL 216 do Regimento Interno do Senado Fede ser cumprida peJos pequenos agricultores. Daí por qUC quero cumprimentar V. Ex• pelo debate desse assunto e dizer que os deral, requeiro seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro
que efetivamente desejam que a terra seja democtatizada oeste do PlanejameniO e Orçamento. através do Banco da Amazônia
País bao que levar em conta que o cr6di.to também há que ser de- S.A.- BASA. infonnações quamo ao Progr.una de F'manciamento
mocratizado. Sem a democratização do crédito e sem investimen- do Norte - FNO. incluindo nonnas. procedimentos e condições.
tos infta-esrrururais. somente com a distribuição do lote de temt.. operacionais. e respectivas exposições de motivos. bem como cójamais alcanç3remos ã rcfoo:na agr.iria desejada e. muito menos, pias dos 04 (quatro} últimos relatórios semestrais. tudo conforme
teremos a possibili~e de recuperar socialmente milhões de brasi- prescrito na lei OS! 7.817 de 27 de setembro de 1989. em seus arti·
leiros margina.lizados no campo. Com este aparte. quero dar o tes- gos: 13. p:uágrafo único: 15. inciso n e 20.
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7) Co!nissão.dc Ciência e Tea10logia: is segunJustificação
das-feims. quatorze horas."
O Estado de Rondônia apresenta caracteristicas ímpares na
região Amazônica. mercê o processo de ocupação do entào TerriAJ;t. 2it Inchta~ o artigo 102-A DO RegimeniO Inlemo do
tório Federal na década de 70 por migrantes do Centro-Sul, auavés Senado Federal. com a seguinte mlaçio:
de Programas de Colonização e Reforma Agrária, a que seguiu-se
"Att. lOZ.A. À Comisslo de Cieacia e Tea101ogia compete
Progmoa de Consolidação da Expansão da Fronleiia Agricola no opinar sobre proposições que ve=m solm>:
Noroeste B<asileiro - POLONOROESTE. fmanciado pelo Banco
I - planejamento e exocução de planos e - Mundial. na primem.. rilelade da década de 80. interrompido por
mas de deoenvolvimeruo cien~fi<:o e te<D016gico;
questões conj.ulf.urais afetas ao disciplinamento brasileiro ao FML
n -esliUbl!a imtiiDcioDal e in.stnnnemo de foe cxigêDcias ambientais do 112 Mundo. que e.ocaminha-se solução,
mento cientffico e tem.ológico;
agora. com o PLANAFLORO. Programa de desenvolvimento susm - atividadeo do pcoquisa e doxnvolvimellto
tentado também fmanciado pelo Banco Mundial que fundamentaem áleas .-.6gicu e )lrioritáriu. incltuive seu acomse em Zoõeamento Agro-Ecológico aprovado por lei. Iniciativa
panhamento e avaliaçio;
inovadora pela qual p13licome.nle 50% do temtório do Eslado pasIV- foaiJDiação e implementaçio da poBtica ,.._
soo a ser constitufdo por reservas legais. nas quais as atividades de
cional de infom>i.lica e automaçio;
desmatarneDlo são obstadas. para a disponibilidade da pm:ela resWile em que executou-se e executa-se aqueles. Programas de ColooiV- medidas de mo• nj çio 1ea>016gica do ..,_
zação e RcfonDtl. Agrária. e eotomo. à aliv idade agtfcola e p!Sf.oriL
!Dr produtivo;
Em que pese tais peculiaridades, e delennina o art. ~da Lei
VI - a.spcdOS cien~f!cos e tecnol6gioos das polique instiwi o FNO a compatibilização de seu programa de fmanticas social, industrial de CClll1&cio aleiior e de deoenciamento aos Planos Regionais de Desenvolvimento. observa-se
volvimento tegiona.l;
ll'alamento isonéimico a toda Amazônia. Notadamente em exigências relativas a pe;teenmais de reserva florestal, por propriedades,
vn- outms assw:JlOS ccrmlalo:s;
que for.un defmidos no Código Florestal até regulamenlação do
Art. 3" Esta Resolução euaa em vigor na data de sua publiuso do patrimôoio pdblico constituído pelas florestas na ArJ:JJ17hcação.
nia. que afmal procedeu-se especiflcamenle na aprovação dos ProArt. ~ Revogam-se as disposições em cont:l'firio.
gramas de Colonização e Reforma Agrária da região. e por fun DO
Jastillcoçio
PLANAFLORO. também objeto de aprovação DO Senado daReO Relatório da Comissão Parlamentar Mista de JnqJ&;to
pública.. Por ourro lado. também exigências de "associatiVismo"
para o beDef'iciamemo com linhas diferenciadas de crédito. exorbi- que, duzmle os anos de 1991 e 1992. investigou as Causu e Dimensões do Alias<> Tea1016gioo llruileiro, do qual fui signatúio.
tam os dispositivos dà lei.
Assim, constitui-se instrumento para a aÇão parlamentar conclui com propriedade, que "a pol!tica de deoenvolvim<lóo eco)lriolidade Dlciooal. em DZio dos
voltada a adequação do programti de fmanciamento do FN'O Do ndmioo e social, de
novos pal3digmas de sustelllação de sislemOS e ptoc:<330S p:odutiEstado ~lado por este Senado!:, as infonnações solicitadas.
Sala das sessões, 27 de muço de !995. -Senado< Ernan- vos, é mclissociável de ações estraltgicas, m e t a s , - e politicas de~ e tec110logia".
dos Amoljm, PDT-RO.
(À mesapt;~raD~c~~)Com efeito, as profundas -~ por quo possa o
0. SR. PRESIDENTE (José Samey) - O requerimento planeta. em decotiôncia, enb outros fato<es. do avanço oot-.afi.
.lido será encaminhado à Mesa par:a decísio, nos lennos do incisos Dário da ciência e da te<DO!ogia.IIIJitlifestam.se de IJ!aDCÍra especial nas possibilidacles de g<mção derique2as e dedeoenvolvimcom do art. 216-do Regimento Inr.mo.
•
Sobre a mesa. projeto que ser.í lido pelo Sr. 1.11 Secretário tosocial
Definem-se, a partir da!, oovos modolos de "'B'"inçi<> em exeráci.o. Senador Nabor Júnior.
fundamentados essencialmeute na elicieDcia e Da produtividade-.
É lido o seguinte
novos peúiS ocupaciooais,. novos JrOduros e novas teJ]dbriu DU
inovações. No """"' desse processo. impolta "'l""'Í"-e 10
PROJETO DE RE_5oLUÇÃO N• 38, DE 1995
Bruil o refluxo de suas u.dicionais vantageJ>S C0D1p1111tivas DO
Cria a Comissão de Ciência e Tecnologia
ceoário iDlemacioual: a ""7nd4acia do xeau:sos DalDrais c a dUponibilidade plen& de JDio.~bm de baixo rosto. De filO, os saltos
O Senado Fedc:niJ I<SO!ve:
An. 1• Os artigos 72. 77, 102 e 107 do Regimeoto interno' de produtividade propiciados pelas inovações sio de tal ordem que
podem anular completamonte tais vantagens em curto JllUO· •
do Senado Fedetal passam a vigorar com as seguintes alterações;
O exemplo dos mc:u:aos :nato:mis 6 explicativo desse novo
NJ.,'/2. - - · - - - - · - · - - - · - - - - - - · - paradi~ mais que -possuir ICCU1'SOS :natu:m.is,. IDCIStra-se csseDCial
ter a capacidade de tn.usfcxml~los em riquezas. com níveis ade7) Comissão de Ciencia e Tecnologia- ccr
quados do produtividade e competitividade e sem o comprometiA11.77. -----·-:---..-·
mctâO do meio ambieme. A ex.traordiná:ri.a riqueza gen6tica da bi.og) O>missio de Ciência e Tecnologi&. 13;
divemdade lnoileira nio tem, porunto. vale< algum se nio dispuArt. 102. À Comissio de Eci1clçio OO!Dpcle opi· samos dos meiOs pua 'que tais ICCUISOS se reverwn paxa a sociedade brasileiza.
oar sobre proposições que veuem sobR:
Nesse contexto. o Pafs enfmJ.1a. simultaDHTF'Itltte. dois deSafies da m&íàr'BJ;andea: a mitigação dos graves contrastes so-outros assuntos couclatos.
ciais de sua populaçio- dooa de um mdi1o de elevada dívida soArt.l07. · - - - - - - - - - - - cial ac:o~ ~ ól~os anos- e a JJ'!Qdemizeçfo do seu siste.-

"""""'ecida

-------

•>·------------
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ma produtivo - canctcrizldo pela boiu eficiência e produtivida-

de. pela boiu qualidade doo bem produzidos e pela limnada compelilividadc nos mercodo5 extm>osA solaçio cquiDjme dos problemas sociais e oconômicos:
atinge. especial relevo quando se coosidem que. mesmo nos maís
feamdos ciclos de aescimeJllO CICODÔmico do País. tal crescimen10 Dio se 1r.lduziu sob • fomla de gmhos pam a grande maioria da
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a dar um significativo passo em direção à concepção de um novo modelo de desenvolvimento, utgente e imprcscindivel pua o Pais.
Sala das Sessões. 27 de março de I 995.- SeDador Luiz Alberto Martins de Oliveira.
LEGISLAÇÃO Cn'ADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
popll&çio margiDalizada pela miRriL
A cooccpçlo de uma política científiCa e tecuo16gica que se
insira na ess&c:ia du po.titicu públicu de desenvolvim.enr:o ecoArt. 72. As comissões pem:taDentes, além cf:a Comissão Din6mioo e soc:ial adquire, poda!!IO. impettJDcia que ainda não 1em xetora, são as seguintes: (•)
sido pen:cbid& com c:laleza pelas lidetmç&s nacioo&is, govcmal - Comissão de Assuntos EcCIIlÔmiCOS- CAE
meruis nio-govemamentais. Buquauro isso. 0$ países mais de-2- Comissão de Assuntos Sociais-=; CAS
.
sawolvidoo l!m eux~ 110 desawolvim<Dto cíeúffico ele<:n<>3- Comissão de Coo.sti!Diçio.Justiça e Cidadania- CGI
16zico a pmpediva, ao lado soc:ial, de satisfaçio elas cte=~es
4- Comissão de Educaçio- CE
,
,
IICCCSiidades de SOlide. de oduaçio, de tmiSpOlteS coielivos. de
5 - Comissão de Relações Extcric:Rs e Defesa Nacional habitlçio de senet.,...,.to búic::o e de UJbmivçto de suas socieda- CRE
des.. No lado ec:x:m6mico. por sua vez. c. mesmos países t&n con6- Comissão de serviços' de ,Infra-Estrulln2- CI
seguido. h aJ.stu de elevados investimNitm. em ciincia e tecnolo-gia. oblcr CXJRSIÍVOS resultados oriu:adol da competitividade de
seus p:odutos c serviços. fimct.ment•dos em uma elev~da capaciCAPÍI'ULOU
dade de adaptaçio, de mJOVaçio e de mod<mizaçJo,
Da Composição
A iDdeJiniçio de priorid&des mcialai.s, D<liDIIIImente traduzida como a falta de um ''projeto de naçio", mostm-se como um
Art. n. A ComisSão ~tota é constituída dos titulares da
ca:opooeote esiCDcial do desalido com que a política ciemífica e
tecool6gica 1em sido lralad& em nosso Pafs. As lidemnças- politi- Mesa, tendo as demais comissões permanentes o segui:Ote nómero
·
ca. govemamenr.ais;, ~ e da sociedade civil- não tem de membros:
a) Comissão de Assuntos Econômicos, 27; ·
percebido a ~ das possibilidades de desenvolvimento e
b) Comissão de Assuntos Sociais. 29;
de m:scimeuro a portir da incoqxnçio doo avanços c:ieD!ffic:os c
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,23;
tecoo16zicos e. eousequentemente, n1o tem apiOC!Idido. rambêm, a
d) Comissão de Educação. 27;
·
impolllncia da eseolba • da ~ adequada elas """" • dos
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional~ 19~
meios que ~ aos veroadeiros: anseios da sociedade
f) Comissão de ServiçOs de Infta~Estrutura,. 23.
basileira.
Nesse quadro. """"""'" es=cial• po:rticipação do Senado ·
j I • O membro da Comissão Direlonl Dão 'podenl fazer puFcdeDI na elabouçio e DO acomponbUDCDIO da polltica nacioDal
'
· " ·
de ci&<:ia e te<:liolop. Tal porticípoçlo deve extmpolar as tmli- te de outta comissão permaD.ente..
§ 2" Cada Senador somente podenl in~tgrnr duas' comissõe•
cioalis elabolaçlo. disausio c votaçio de proposições e tender,
··
· ·
cada vez mais. para a anilisc c o dcbcrc de ~ relativas ao C(m::J.O titular e duas como suplente.
USUDIO pua-a emissio de SUgesiÕOS de priat:idades de açio governamentlis e pom • execução da atnooiçio cooslilucioual de fiscaArt. 102.. À ÓXOissão de Educação comjlete opinar solre
Iizaçio e oonlrole dos 11os do Poder Executivo.

----------------·-·------------

e

Propõe-se., assim. a criaçlo da CO'"rifslo Permanente de
Cieacia c Tccoologia do Senado Fedcnl, com os objelivos de inOCD.tivaro debite em tomodu Finri"'+s uacioDais no sctor, pm-

proposições que verSem sobre:
.
I - nOillL'lS g~rais sobre educação. cultma, ensino e desportos. institUições educativas e cultutais,. cfuetrizes e bases da educa-

ção nacional, salário-educação;
,
IDOYcr a Cl'CSCCitc i:asetçib da polític:a. cientff"xa c tccD016gica na
n - diversão e espetácu.los públicos,. criações artísticas, daesfera das denWs polticu po!õlicas e debluçor-oe sobze a n:visio c
tas comemoxativas e homenagens cí~icas;
a produçlo da legislaçlo ~ pom·o aperfeiçcomenro instini- formação e apctfeiçoamento de recursos humanos;
tucioDal C pua O pJ.ane.jamcmo. C:C.eal:çio, fiSCIJização C controle
IV- comunicaçlo, imptensa. radiodifusão, televisão, outordu políticas govem•urnttjs·do seta'.
Tal iDiciativa hi de po.sibilitor, per porte dos membros do ga e renovação de cOncessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão SClllOia e de sons e imagens;
Senado Fedenl. a particip&çio efetiva no debate em tomo do novo
V- criações científicas e tecnol6glC:as. infomtática. atividapo<kiD de desenvolvimcnro llllllXIial, paxticularmente DO cp1e se ,..
des nucleares de qualquer natureza. transporte e utilização de mab 1s possibilidades de &JXUVrit•mento das ftlOOtlhecidas riqueteriais radioativos, apoio e eslÍnllllo à pesquisa e criação de tecnozas nacionais e do domínio do conhecimento nas chamadas novas logia;
tecnologias, de reconhecido valor estrar.égico (novos materiais, inVI- cutros assuntos correlatas.
formática. biotecnologia. química fma e mccâ.nica de precisão).
,
Pela importância de que se reveste o domínio da ciência e
An. 107. As reuniões das CO!Ilissões peuoanentes ~tecnologia no mundo moderno. e pela perspectiva de que tal domí- se-ão:
nio possa manifestar-se sob a forma de progresso económico e social. contamos com o apoio de nossos pares pua que, por meio da
a) se ordinárias. semanalmente~ ~e a sessão legislativa'
aprovação do presente Projeto de Resolução. o Senado Fedeml veuba ordinária. nos seguintes dias e horários: ·

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

__________
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1- Comissão de Assuntos Econômicos: ils ...,....feillls, dez

I do art. 6' da· Lei ri' 8.137, de ri de dezembro de
1990)-"
-

horas;

2- Canissio de Serviços de Jnfm,Estnitura: ls terças-feiquatmzc horas;
3- Comissão de Constituição. Justiça e Çidadrmi•· às quar.
tas-feiias,dezhoms;
.
4- Comissão de Assuntos Sociais: ils quartas-feims. quatorze hozas;
5 - Comissão de Relações Exterioms e Defesa Nacional: 1s
quintas-feiras, dez horas:
6- Comissão de Educação: às quinlas-feiias. qilaloall h<Dsb) se exa.ordioárias, mediallle
espocia! pora
dia. horário e flDl iDdic:ados, obsetvando-se, no que fot' aplidvel o
disposiO neste Regimento solxe a convocação de sessões extaord.iD.mas do Senado.
c) as comissões parlamentares de inqué:dto mmk-so-io em
boririo diverso do estabelecido para o fimcionamcnto das Comissões Pennanentes.
Panigmfo único. Em qualqu4er hip5tese, a reuDiio de comissio permanente ou tempodria nio poderi. coiocidir oom 0 tempo reservado à Oidem do Dia das sessões cmlinárias do SeDado.
0 SR. PRESIDENTE (Jost Samey) - O projeto sm1 public:ado e, dui1111t0 cinco sessões otdiDárias subsoqilentes, ficari sohie a mesa a fim & receber emendas. nos termos do art. 401. § 10,
do Regimento IDiemo.
Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. pa Secn.tário
em exeicicio, SenaPor Nabor Jú.Dior.
taS.

''"""'""çJo

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 85, DE 1995

z7

Altera o art. 6' ela !.<i .... 11.137, de
de dezembro de 1!190, que "Ddine crimes colllra a Ol:dan
tributária, CCOIIÔmica e contra as relações de coD311•
mo,..." ,e o art.13 daLein06.729,de28deaovcmbro
de 1979, que "Dispõe SCJbre a c:ouClCISâo c:omerdal eotre produtores e distribuidores ele vckulos automoto.
rcs de via terrestre", c dá outras prorilêocias.
O Conjiresso-Nacicl>al de=la!
• A»..
.6' da Lei ri' 8.137. de 21 de dezembro de
1990. passa a vigorar com a seguinte mlaçlo:

r• o ""-

·------------~--------------anos.

"Att. &!:

Pena-reclusio, de 1 (um) a 4 (qualro)
multa.."

a1

A».. 2" o art. 13 da Lei ri' 6.729, de 28 de uavembro de
1979. passa. a vigorar com a seguinte rcda.çio: .
"Ait. 13. cabe ao cooo=dente, em relaçio aos bens
e seiViços objeto da coocessio:
I ~ fixar o pzeço de venda aos cOua:ssio!Wios,
preservando suaUDifocmidade e condições de pagamento par.o IOda • rede de distribuição;
II- fiXar o proço máximo de venda do ooocessiouário ao CODSUIDido< fillliL
§ r• Os valores do frete. seguro e outros eiiCI!gOS
variáVeis de remessa da mercadoria ao coo.cessjoohio e
deste ao respectivo adquirente dcvel'io ser discriminados. individualmeote. DOS doc=nmcontos fiSCii$ perti:ttates."
§ 2• o descumprimento, pelo ccmcessioDário, do
pzeço málOmo estabelecido coufocne o iDciso II deste
artigo, constibli crime CODlD. a ordem econômica (mciso

Art. 3't Esta lei eotra em vigor na data de sua p1blicação.
Art. 40 Revogam-se as díspo~ em contrário.

Just~o

A prática. dõ i.giii na venda de veículos automotoms. mais
espccific:ameute no tocante ao 10caiiO popular", disseminou~se de
tal fosma que o consumidor não tem mais acesso a esse bem. caso
Dio $e disponha a pagar um sobtopeço em relação ao proço fmal
sugerido pelas mootadoias.
·
Uqe dotar as autoridades administrativas e judiciais de
meios mais eftcazes no combate a essa prática a.bomiD<iveL que
conduz a gaDhos excessivos dos agentes envolvidos. absolutamente injlstificivcis. A custa do consumidor.
Com o presente projeto, pretendemos fixar o proço máximo
do concessioDário ao camun.idor, o que peiiDitirá coibir a ptática
do sobrepreço de fomu direta, dado que atualmente. nos termos
legais, o preço ao consumidor 1t livte.
A16m disso. propomos • uansfotmação da pena de detençio, prevista na lei. em pena de reclusão, lendo em vista a gravidade de conduta ilícita. o que dará ao juiz condições de deerelar a
prisio ~enliva dos a.gentes envolvidos na prática do crime. me.
dúmle ~settaçao da autoridade policial.
E imperioso. como já salientamos, adotar medidas com vistas a eliminar a cobcmça de ágio na. venda de C8IIOS ao público

coosnmidor.
Nesse sentido 6 a nossa proposição, motivo pelo qual contamos oom o ap:rlo de nossos paieS pua sua aprovação.
Sala das Sessões. em ri de março de 1995. - Luiz Alberto
de Oliveira.
LEGISLAÇÃO Cfl'ADA
LEI N" 8.137. DE 27 DE DEZEMBRO DE !990
___ ])elüu;: crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as rehi.Ções de cODSu:mõ, e dá outras
providências
Alt. 60 Constitui crime da mesma natmcza:
1- vender ou-oferecer à venda de mett:a<IOOa, oo Caliia!ar
ou oferecer serviço,. por pJ%ÇO supc:ricx" ao oficialmente tabelado.
ao flXado por órgão ou entidade govemamental. e ao estabelecido
em regime legal deCoo!role;
II- aplicar fámula de ~stamento de preços oo indexação de contrato proibida, oo divezsa daquela que for legalmente
estabelecida, ou fixada poc autoridade COlDpeleute;
m- exigir. cobrar 00 receber qualquer vantagem ou impor.,
tiiucia adiciould de proço tabelado, ocuge!ado. administrado. f=do ou coo.trolado pelo Poder Público. inclusive por meio da ac]o..
ção ou de aumento de taxa ou outro percentual. incidente sobre
qualquer ocutratação.
Pena- detenção. de I (um) a 4 (quatro) anos, oo multa.

LEI N"6.729, DE28 DE NOVEMBRO DE 1979
Dispõe sobre a coocessio comercial entre produtores e distribuidores de vác:ulos automotores de
via terrestre

Art. 13. As mercadorias objeto da concessão deverão ser
vendidos pelo concessionário ao preço faxado pelo coacedente.
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Parágraro único. A esses preçOs poderá. ser acrescido o va·
Ior do frete, seguro e auros encargos variáveis de remessa da mer~
cadoria ao concessionário e desde para o respectivo adquirente.
(Às Comis.s&S de A.uuntos Económicos e Conslitzdção. Justiça e Cidadania - Mcisão ter'mi.nalil1ã)

O SR. PRESIDENTE Q'osé Samey) - Esgorado o tempo
destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item único:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 1"40, de 1995
(Em regime de urgência. nos termos do art. 336. ''b'~
do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nst 40, de 1995 (oG 121195, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a distribuiçio de efdivo da Aeronáutica
em. tempo de paz, tendo parecer favorável, sob o .url88,
de 1995, da Comissão de Relações EStc:riores e Defesa Nacional.
A Presidêõcía esclarece ao Plenário que poderão Ser bferecidas emendas à proposição, em pleDário, até o elicenamento da

Março de 1995

Em suas cabeças alienadas. esses tecDOCI3.taS trouxeram.
além de uma voe1.ade de poder infmíta, alguns modelos já defuntos
diame daquilo que ex as~ de mais arual no mundo universitário. no

mundo acadêllllco e oo mundo cienlifico na áiCa das ciências hu~ e sociais.. Eles. coasli!uein o_grupo dos chamados neoclássicos. "neo-neoc Lu.s.acos ·· ou "neonadas". É Pm:iso recotdar que a
escola oeocláss."-oi dr ecooomia data de 1873 e sutgiu com Leon
Wahas. Karl M~F· Valfredo Pareto e. fmalmenle, com Stanley
Jevoo.s na lng.l.a.tem. E..ne mesmo ano de 1873 viu apaieCer três
escolas neocW.l.l~. Hl.l escola neoclássica inverteu o mundo
para Começar a SlU c(')QitruÇio-.utificial e ideológica.
Eles djzrm qut- oio de-ve baver Estado, que o Estado atrapalha o funcioa&me'c&Q J,...ft' da sociedade e que se a sociedade fimcionar liv~cte ~ocu.lmente haverá uma racionalidade
divina. íJSica " buawl.& S.ào bmieiros.. portaDI.O, do Dnmin;smo,
que afl:III11. quco nl.U k'ts JrOYidenciâis otfdivinu ou leis humanas
são as mais profa;;uu. u mau benfazejas à espécie humana.

Ls.adn f..:.t .af&SUdo de seu modelo. embora esse
ruhzando a re-repartição da África,
através do podn'l,· an~\ apr"W' de que esse Estado estivesse acabando de fun ... ..:........~,:-.;~do ópio na Cbina. e apesar de que
esse Estado, nr: l \r.~ nu.,.eue fazendo a guerra do Paraguai depois de term..tn.e , ,.-.-t"rr'' da ~ssão. Então. esse Estado invisível. e~ E..suJ., ..._v::~ c.a ~dade. ao invés de deixar funcionar
a tal mão m"'t\t~"'' ora ru rT..a.l.Jd.ade, um Estado da mio annada.. E
discussão.
- -·
9-plenoeml"'"'~-.p.. .,w~p~a..quedecotreriadessasituaçãode
Emdisrussão O projeto, eni tumo único. (Pausa)-~"
livrem~' 'I' ,J. ,,o., r.tt1r. -u. estaVa sendo negado pela prática.
Não havendo quem peça. a palavra, encerro a discussão.
A ('TU.('~"', ... ~ rw.l.uropade 1870a 1896 desmentia,. a
A votação fica adiada por falta de quorum.
cada da. a c~ ,.... ,..u.. , .; ~ mês. a. cada década, essas formulaO SR. PRESIDENTE (Jo~ Samey)- Esgotada a matéria ções n«X"l~\• .Lo f >~"'..r: ~o. ,,'ltiX) diz Freud no Seu Totem Tab~.
constantedaOrdemàoDia.
-- osbometU.'I'tl~alo rn .• IC..'lok..,comasociedadecomandadapelo
Volta-se à lista de oradotes..
trabalho h urnA..-... ! .,.,.l1. """--i"'U'L'Itrenicamente, do confronto com
ConCedo a palavra ao nobreSenadorLauro Campos.
esta re.al.JJ.;..._,.."' ~ "-'" ~ ~ rn..:.."':ld..• unaginário, um mundo sematri0 SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. ProilUDCia o seguinte to. um mUDo-lo v-.,.- JL: .. '-'te mundo sem inflação, um IJllllldo
disrurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Stls Senadoras sem dl..- 1.:1.1 flll-!'>uo. 4 \orr rn.o~' ~desemprego. o mmdo da eco..
e Srs. Senadores, gostaria de utilizar o tempo que me é conferido DOIDlZ"IJe(1(. ~n ... a .)r 1' ~
para faz.Cr algumas com:iderações a respeito de um processo que
o tuoo..J~.• ~w u~ se d:J.ama Gossen. um alemão
vem se desenvolvendo no Brasil e que le-9a ao esvaziamento do que afaj:ocaJ a. - . " ......' ~ nu.va fazeD.do nas Ciências Sociais
PoderLegi.!ilativo.
0 que Ptok~ ~ ... ..., fn-. ~m "'laçioao espaço sideial-eleestaEssc~ vem- ôcorrendo em beneficio.- inicial- va de:~ u ~r;., ~ ~Idem as Ielações entie os homens.
mente. de uma tecnocmcia que se coostimiu no Brasil e que vem Ele esubdcc'r\1 k-• n..t.ui.U a ka da saciabilidade decrescen1e
adqu:irindo força e~ de ação. desembaraço e autoritarismo.
dos prurra. , 1to o. ~ doi. praze!CS margjDais ponderaÉ interessante ressaltar que o Presidente Fernando Henrique dos. E. &J.nwe.. J , r - • • n.t.::aal.as. ele queria explicar toda a ecoCardoso madrugou em um diagnóstico dessa tendência. Em seu li- nomu.. a SI.-.:-~ • • • -.l.i bf.II'Doa.nL
vro intirulado ''Modelo PoHtico Bnas.ileiro", já notava, Sua ExceE.ssc- allr~ <• .__.. .,.eodo 0 fracasso de suas idéias. recolência. os perigos decom:Of.es da aliança tecnocra1a-militar. E, do Jbeu 05 0 ~" o.1r - <1bn., pôs fogo neles e se suicidou. Asmeu ponto de vista, na medida em que o poder foi sendo entregue sim surge a a.o.'l.>U --.."' ~u.:a. e não existe outra origem.
pelos militares. na medida cm que percebiam que se continuassem
M.us Wdc' n. Akm.ch.a.. apaieCC- uma obra chamada Epjs..
à fmnte da administraçio da. sociedade e da economia -em- crise, ten:~ologja Ec-otM.>-.ca '~'rz: qut o seu autor luta para desvinculara
acabariam sendo contaminados pela crise da perda de legitimaçãO. escola oeccl.lsu•.& Jr w.a ~'"rem csquizofr€nica, do alemão Stanos militares voltaram para a casema.
ley JevQr'~
.
Mas ao invés de os poderes concentrados no ExeauiVO .: - - Essas .&u.s. a.r.: .u.;;u ~ssurpram ap6s o fracasso do keyneautoritãrio e despóticO- m:oro.:ucm a- cstã Casa. ao Poder Legisla- sianismo, expe-nmc-cu.lo.~ p:b oegação, na prática. dessas idéias,
tivo e mesmo ao Judiciário, esses podexes: foram absotvidos pela negação esta ~(' k-. u::np.~u. pela crise de 1929-1941. a mais profunda da oconomu e da~ capitalista.
tecnoburoctacia. Tecnocratas civiS, mais cu menOs :PreParados, todos eles, cm universidades norte-americanas. viemm assumir, a
Se entre 1920 e 19 35 havia 25% de desemprego. como afrrpartir dessas distâncias longínquas que lhes conferiram os títulos mar que a ecooolXll.1 hvre iria encontrar, automaticamente, o pleno
de nobreza. os PbD- tírulos estes que fotam cultivados e passaram emprego. que o governo não devia interl'erir, pocque isso iria ptea ser cultuados completamente distante dos interesses reais do judicar e agravar a silllaç.io. ao invés de favorecê-la?
Brasil-, voltaram ao Brasil com os seus ensinos pagos pelo di~
Negando esses. preceitos neoclássicos. a escola keyfl.esiana.
nbeiro brasileiro e aqui se transformaram. quase todos eles, na. pregou o desequibôrio orçamentário, a fliil de que o g~emo. com
mão avançada e estendida dos interesses externos sobre a econoseus gastos e despesas. reempregando trabalhadores desempregamia brasileira.
-dos,' pagando o excedeD1e da produção agricola e, finalmente, faPott.amo_
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Os Estados Unidos da América movetam u~ gbemt monezendo, na Alemanha. Itália e Estac!os Unidos da América ••a econo- tária contra 0 Brasil. contta a Atg~ntina e contra o México. Parece
mia de guerra. Quando decuplicou as suas despesas estataiS. os Es- que não pen;ebemos esse fato.
tados Unidos da América. em 1939, através desse sistema. colO-o surgimento do Estado Nacional. cerca de 500 anos ~rás.
canelo o ouro como relfquia bárbara e capaz de impedir o necessá- se fez baseado em tlis alavancas. em· três estacas fundamentaiS: a
rio descquilibrio orçamentário coberto por novas emissões. rom- dívida pública. que está na origem da formaçã-o do capitalismo: a
peu· totalmente com os pm::eitos neoclássi<x>s.
exploração colonial; a centraliuçio da mooda. a ~ção da ~
Os keynesianos c os nJo-keynesianos puderam salvar o ca- nacional: e, obviamente. a transformação do exétcito mercc:nano
pitalismo de sua crise mais profunda. E não há dúvida - porque em exército pennanente. Essas são as estacas que fundaia.m o _EsKe:ynes ICCODbece cinco vezes - de que o grande mnédio. 3 . ~- tado. uma verdadciia concha prot.etora da acumulação de capttal.
de sohlç.ão pua a te<finanrização do capitalismo não é o eqwlíbno Eles acabam com a nossa moeda nacional. traDSfonnando..a em
orçamentário. mas uma ecooomia de gueaa que justifica 0 dese- dólar, acabam com a nossa soberania. sucateando o Exército perquilfbri.o a-çamentário permanente.
manente; acabam com o poder da divida pública e do défteit orçaNos iíttimos sessema anos. os EStados Unidos da América memário. impondo-nos as teias do equilíbrio orçamentário.
cooheceram 57 anos de ..c:Wicit orçamentmo. défiCits estes que
se os Estados Unidos da América tivessem equilibrado o
atingiram 300 bilhões de dóIam.. Portanto. a proposta neoclássica_ orçamemo nos anos 30. teriam perdido a Guerra. E esses senhores.
de Stanley JevODS e Gossen a FriedmamJ.jamais foi posta em prát~- esses tecnoctatas. que vêm aqui equilibrar o nosso orçamento. faca. a não ser canO remédio de exp:xtação para ser testado e aph- zcm com que 0 Governo atual. tal como aconteceu com Campos
cado nas periferias expkxadas do mundo.
Sales. que caiu na mesma esparrela e no mesmo modelo. se tome
O Presidente Fernando Hemique Cardoso. com sua inteli- incapaz de vencer a guena contia a fome. a guena contm a desnugêocia e petaiciência. mcooheceu, no seu livro Capita6smo c Es- trição. a guCIIa contra 0 sucateamento da ~de. a guem. contra a
cravidão, que é impossível entender a sociedade capitalista sem proteção aos velhos. aos a.posem.a.dos e às cnanças.
.
nela colocar a presença da mais valia.. Naquele livro, Sua ExcelênPortanto. 0 Govet:DO corta onde pode cortar: corta no SOCial
cia. afmnou que foi por uma c:onlladiçiío intmfa qu.ea·escravidão e continua a cortar no social, porque isso não depende de vontades
foi abolida no Br.asíl. pois o sistema. escravocrata não permitia que individuais e nem de partidos. Isso é uma herança que está :oa. noso trabalhador escmvo fosse explmado tanto quanto seria o tiaba- sa estrulma produtiva. na nossa es~tura soc~l e na esttu~ra do
lhador üvte.
nosso peosamen10. da nossa ideolop submeuda. da oossa ideok>De modo que Femaodo Henrique Cmloso sabia e sabe que gia crltica àquilo que deveriam ser. realmente. os IIllm:Sse$ defeo·
foi atráS- de um processo de explcnção mais ittleDSivci, do aumento sáveis pela sociedade brasileila.
da mais valia relativa, que o sistema esaavagista pasSou pela HisPortanto. se de um lado encontramOS o Governo de 20% t6ria c foi super:ado'pelas novas relações de exploraçiõ eficientes, porque 0 res.tan1e dos IeCUISOS já foram destinados à rolagem da
dotadas da eficiência-da máquina. impllsiooadas por ela e. portan- dívida pública e da dívida externa e também àqueles itens ~
to, capazes de atingir um processo. de acumulação de capital e de Coz!stituição de !988. que obrigam a passar para Estados e Mumdesenvolvimemo tecnológico superior àquele a que o sistema ante- cípiôs uma parte dos recw:sos -. encontramos. de outro lado, um
rior estava ccndeoado.
.
Estado que se recusa a passar à Previdência social os ~
É. pois. quase iocrlvel que o Govemo pt<Sidido pelo Senhor CODStituciooais estabelecidos oa Constituição de 88. para Dão deseFctlliiildo Jcl=ique Cardoso se deixe prender pelo equilíbrio O!Çll· quihmir 0 Olçam:nto. que pane de DOSsa esttUmra. da ~
mentário,
um c:úallo de giz que hipootiZa.. neutraliza e engessa dos nossos gaStos. Dessa maneira.. se continuarmos nessa trilha. o
a atividade do Governo.
•
---- -- Governo brasileiro será. de 20% ou talvez lO%. que constituem
O Govoroo dos Estados Unidos da Ainérica. que se diz oeo- aqueles recursos que sobram. depois de pagos os serviços das dívi·
neoclássico, "bushiniano". rcagamomic; supply.sidçr. que prega das intemas e cxremas. al~ dos :m:::uiSOS já com predestinação
apenas no Divel da palâ:vta. do verbo e da mentira a eficiência dos constituciooa.L
principies neoclássicos, elevoo o défici1 orçameolário a 320 bilhõIofelifmcnte. êheg.mos a um poD10 em que esse~ de equi.
es de d6lales. Os gastos: do Govemo que 5C dizia engessado nos líbrio cxçamentário exige que se corte na came do social ~e _se
Estados Unidos da América ~ 1.500 lrilb!o de
por aumente o desempn:go; pemlite que o desemplego =sça. atmgm·
ano. Como se pode pensar num govemo ausente~ num governo do 9 milhões e 900 mil pessoas; faz cem que os ~para aregendarme? Como se pode péDsar Illlm govemo abstencionísta. se fOIIIl2 agrária não apareçam.
ele gasta I .SOO triihão de dólares per ano? E o nosso Govemo_diz
Ac;abamos de disaJtir aqui os problemas da refOlli13 agr:ária.
que Dio pode gastar. pcxque os priDcípios iotocáveis do FMI. os o... !lOS Estados Unidos da América, s6 oa década de 1910. 90%
princípios neoclássicos têm uma vigência todo-poderosa e vão das terras do Midle West fota.m OOadas- 170 acres para qualquer
mostrar. se aplicados à frágil economia 1:rasileim. um dia. que eles pessoa que chegasse aquele país.
são capazes de combater a inflaçio. de ttazer a taxa de inflação da
Em 1946. o Exército norte-americano fez uma reforma
Suíça. para um país com as eotl1I3dições. os ccxúlitos, as desigual- agrária 00 Japão, não para dividir terta, pmque lá a propriedade
dades e desajustes da economia brasileira. Criar uma moeda está- fundiária média tem 8 mil metros apenas~ mas pam reduzir os 25%
vel numa sociedade dotada de uma grande instabilidade. COD:lO se a de empregados e assaialiados que existiam na agricultura naquela
moeda não fosse parte dela. como se a moeda não expressasse as ocasião.
conttadições :reais da sociedade, seria. completamente artifi(."ial, e,
Pois. bem, o que vemos. portanto. é o fracasso de um moderealmenle, ela é, porque. ao coniiário do que pensam aqueles que lo de exportação, modelo bolado pelo Sr. Friedman. que veio peseDleodem do poder da moeda. Colbert já. dizia, em carta a Luís soalmen<e ao C!ile aplicá. lo de iolcio; um modelo que. oo fmal de
XIV, que a moeda é uma anDa de gueua.. E afii'IJla-va:
um processo de acumulação multissecular. acabou ttansfounando
Já movemos uma guena monetária contra a Espaiilia, Portu- a c:onconência nos mereados em uma cooc:enttaÇão, em uma cengal e a Holanda.. Agora s6 nos resta derrotar. mooetariamecte. a tralização fam.ástica de capital. m. monopolização a. que o Sellbor
lnglatem...
-Femando Henrique Cardoso refere-se em seu livro O modelo po-
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lítico brasileiro. em que Sua Ex.celência cita e concorda com Le-

nio que essa lendência à monop:ll.ização e à oligopoliza.ção era inerente ao sistema capiialista.
O &.Jefferson Peres -Concede-me V. Ex• um aparte?
OSR. LAUROCAMPOS- Ouço V. Ex•compcozer.
O Sr. JefTerson Peres -- Dusue Senador Lauro Campos.
não seria possível um debate no nível em que V. Ex' coloca. porque. a partir de postulados ideológicos. eu I.Oma.ri3. mu"ito tempo do
seu cliscurso. Mas. sem discordar inteiramente do que coloca. creio
que V. Ex•, há pouco. não foi muito feliz ao citar o caso do Chile,
que é exatamente o exemplo mais bem sucedido de modelo econôm.ico da América .Latina. até o momeDlO pelo menos. Não sei o
que vir.i. Não sou futurista. Não faço prognósticos.. Dizem que
todo profeta em economia quebra a cara sempre. O <.bile tem boje
um crescimento médio de 6% ao ano; tem uma inflação de um dígito, como na Europa: tem uma taxa de desemprego. ~e já chegou a 25% da força de trabalho. e está boje em 4,5%. É um país
que eslá. administrando bem sua dívida exlema. Seus desequilíbrios sociaís ainda são grandes. mas até diminuíram nos óltimos
tempos. Penso Que V. Ex• não foi muito feliz em ter citado o Chile
como ex.emplo.

O SR. LAVRO CAMPOS - Goslaria apenas de lembrar
algo que é também altamente discutíveL como tudo mais no mundo o é.
A economia de mercado apresenta-se como capaz de asse-

gurar a liberdade a toda a humanidade, a todos os ageiltes cconômicos. Essa economia de mercado liberal coexistiu. até 1865, com
o mCICado livre em que os escravos eram comprados e vendidos
livremente no liberal Estados Unidos da América..
-- - -No Brasil. até 1888, o mercado li~ de escn.vos estava assegurado pelas- instituições. Portanlo. um mercado que se diz livre
e tr.msfOima. os boméns em mercadorias, comprados e vendidos li-
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M6xico. no Brasil e na Argentina.. -vai acabar esbarrando nos próprios caJ.tribuintes norte--americanos. que não esta:rão dispostos a
aumentar a sua cazga tnWtária, a pagar mais impostos, para socor:rer os desastres provocados na América LatiDa pelo FMI e seus

modelos.

Eu gostalia de citar uma economista com uma visão premoque nabtlbou no FMI e escmveu, no ín!cio dos anos 70,
um livro chamado "A Aimadilha da Dívida", The Doiiar Trap, de
<lleryl Payer. Ela disse que esses modelos iriam exarcel,ar as contradições nas sociedades pobres em que eles eram aplicados e fazer alrir os cofres do capital esperto, do wfid money, do capital
~

ocioso, e alimentar com ele a dlvida ex tema na América Latina.
Como dizia A.da.I:D. Smilh~ quem paga a dívida não são os
''Etmirios de Morn.es" que importal:lm equipamentos, não é a classe média que importou uísque, gravata de luxo e bugigangas eletrenicas; quem paga a dívida ex tema é sempre uma classe social. a
que :ProcJuz a riqueza. Essa classe é a pagadora. em última instân-

cia. de qualquer dívida. pública oo ex-..
Portanto, as oontmdições movem-se nesses modelos. Para
ccmbater a inflação. o Sr. Rubens Ricupero confessou que deixou
os preços subimm sem limite. O Governo deu o exemplo, elevando seus preços até duas vezes por semana. E os cometciantes-livre-

mem.e- al havia h'betdade- aumentaram seus pmços. Dizia o entio Ministro Rubens RicuP.'IO. hoje embaixador, que chegaria o
momenlo em que os capitalistas veriam. os comerciantes perceberiam que Dio poderiam aumemar mais seus pxeços porque. se o fizessem, a demanda. as compras cairiam tanto que eles passariam a
ter prejlízo. A alta de preços, que antes alimentava seus lucros,
c_hegcu a tal ponto em n::laçáo ao poder de compm. amarrado em
URV, que os pteços nio poderiam subir mais. Combater a inflaç§o

inflacionando.

vmmente. é realmente algo estr.mhb.
E o Pt<sidenle Fernando Henrique Canloso. quando MinisO que me parece. na rcalidade. é que o mercado livre. que tro~da Fazenda. recebeu uma. inflaçio de·27% ao mês e tio bem
tão bem funciona no Cbilc. 6 o que produz e que provoca a ditadu- swbe combate-la que deixoo-a em 45,8% ao mês.
O mesmo Govemo que hoje combate sorridente a inflação
ta do mertado livre. O poder concenttado nas mãos dos senbomo,
dos reis~sp6ticos, foi se transferindo na medida em que a indús- foi aqDele que mais inflacionou talvez a economia brasileira,
tria foi se desenvolvendo. o autoritarismo• .o despotismo das reta~ Crii:Ddo ·uma inflação anrecipada e elevando os preços a um DÍvel
ções: da sociedade saem da instância p:>lítica e passam a funcionar ·em que Ibes faltou o oxigênio. Tal como os pássaros. também a inautomaticaJ»ente nos meteados ditos livres. É a ditadura dos mer- tlaçio tem mn limite em seu vôo. E eles sabiam disso e espei3I'3lll
cados livxes que obriga o trabalhador' a vender sua meteadoria,. a que esse limite f~ aJcaoçado. Fomos congelados aí, com preços
sua fcrça de ttabalhÕ a qualquer preço. É essa ditadura do mercado de Primeiro Mundo. com pnços de Japão, com preços superiores
livre que pezmit.e que o egoísmo seja pcteo.cializado, que a pro- aos pmtiados nos Éstados Unidos. e salário mínimo de 70 Reais,
priedade privada. que deveria ter cunho social, tr.wsfOIIDC-se cm o mais büxo do lDWldo.
Assim se combate a inflação: substituindo a perversidade
algo excludente, egoísta e Qesumano..
No Cbile.. pamce-me que o mercado livre fez ressurgir a di- inflacionária pcx uma c:utra perversidade. Escrevi isso em 1972.
taduta política. tal como aConteceu na Argentina. Onde encontra- Nio esk:IU diz.codo isso pmque sou CODII3 o partido A ou sou antimos essa forma ainda acanhada de cnganização da sociedade, da ~ l pessoa B. Disse isso em 1972 e já o :repeli num anigo puprodução é da distt:ibuição dos gêneros. p3l3 imposição desse ...... blicado no jornal dos ecoJl<liiJistas de Bms!lia tiôs meses antes do
tema. faz-se necessária a presença de uma ditadura no poder. Uma CmzadoL
Não se ua.ta de antipatia pessoal. N*ao se trata de um ponto
ditadura que segure os ttaba..lliadores que sio explorados por esse
mercado, a f1m de que essa medicina perversa lhe seja aplicada de vista de um PT de op:>sição. Ttara-se de um ponto de vista amadu:Iccido ao longo de décadas de estudo e que me levou a esta consem anestesia.
De modo que. eDlão, tal ou talvez mais brillianle do que o clusão: podemos com.bater a inflação!
Em vez de o Govemo emitir moeda. recone ao aumento da
exemplo do O.ile foi. até pouco tempo, o exemplo do México.
Mas. agora. não nos referimos mais ao- milagre mexic:mo, ao carga tn"butária. e a sociedade permanece como antes. em sua esexemplo mexicano, potqUe ele se transformou no oposto. Os Esta- trutura, em suas Ida:ções. Podemos combater a iDilação. sim. mas
dos UDidos e o FMI têm que fomccer 40 bilhões de dólai.s pan para isso devemos importar barato as mercadorias. Como nós -posocoaer o enfeuno México. ~ bilh~ de dó~ os cootri- dedamos importar com uma dívida externa de 130 bilhões de dó.
buintes norte-americanos terão que fornecer pua socoamem a Ar- ~?Fazendo uma ~a. artificial em dólar- reserva esta com-binada inlema.cionalmente, é óbvio - de 40 billíões de dólares, a
gentina.: na véspeta de sua crise, e o Brasil. na antevéspera?
E óbvio que_esse processo de tentar subsidiar e ampaxar fim de importaimos canos, pexfumes. chocolates. vinhos e meio o
pom recursos externos os banqueiros e os especuladores falidos no mais.. até. equipamentos e máquinas. fazendo reduzir o preço ~

MaiÇOde 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

cesta de consumo dos ricos. porque nâQ entram nas cesw dos pobres os produtos importados a preços baixos.
Portanto, acrescemos à perversidade interna dos 70 reais de
salário uma peiVersidade extema que reduziu o preço dos carros e
dos produtos de luxo que compõem a cesta dos ricos e dos milio-
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a assumir o poder de fonna. democrática. porqUe o individualismo
nos faz apontar em certos indivíduos: a culpa pelos males sociais.
Fernando Hemique não é o culpado do meu ponto de vista;
os culpados são aS classes sociais, os grupos sociais, os banquei·

ros, os interesses concentrados e acumulados na esfem do Poder.
nários. reduzindo o preço para eles. Podemos combater a inflação, Estes são os veidadeiros- culpados. Mas o nosso üxiividualismo
sim. mas. se não mudarmos a estru!llta da sociedade. te~mos que quer um culpado individual. Quer apontar alguém como aJipado
CilCODli3r outros mecanismos. que Dio a inflação. para que a socie- por isso.
dade se reproduza .em sua estrUtura. em suas ~elações, em suas
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Senador
.proporções. Portanto, o combate à inflação é algo meramente mo- Lauro Campos. informo que V. Ex.. dispõe de cinco minutos pam a
netário. A estrutura real. o sacrificio real, o sofriinento real da so-. conclusão do pronunciamento.
ciedade que cta imposto pela inflação hoje é imposto por vários
O SR. LAURO CAMPOS- Muito obrigado. Eu me !emoutros instrumentos tão ou mais perversos que aquele amigo ins- bro de que. em 1971, meu antigo professor Pedro Aleixo dissetrumento.
vou cometer agora uma inccufidência - que o ditador Pres:ideD.e
Isso não aconteceu apenas em países capitalislas. Na União Costa e Silva referia-se ao seu Ministro da Justiça como "O LouSoviética, a inflação que começou no início dos anos 20 fez mudar co". E dizia: "Sabe o que o Louco eslá pensando? Sabe o CJ!e o
a moeda duas vezes: a uoud e a cbevometz. e fez cortar quatro ze. Louco pensa disso? Sabe o que o Louoo pensa daquilo?''. O Louco
ros da moeda em 1922. e o processo inflacionário lá só terminou em o Sr. Ministro da Justiça.. E ele et1 o ditador. Nio tinha poder
em 1949.
Portaoto, não é privilégio ·do capitalismo fazer a inflação e
substituí-la por instrumentos desp6ticos. Mas o estado real da sociodade. este continua com eslá. pois não bá ~cursos para isso

nem para aquilo. Os recursos da Previdência devem ser reunidos

parademitiroLoueo.
A partir daí comecei a suspeitar-do t~ dos: ditadOies
e do todo--poder dos govemantes indivicmais. As tramas do poder
sio tão estiallbas que. na tealidade. os p[CSidentes, mesmo mm

sistema como o nosso. em que o Exeattivo é b:ipertrofw.to em função e poder. mesmo no nosso sistema JRSidencialista, Dio tem o
tros ftns.
poder que lhes atribuímos. Somos IOdoo portadores das relações
O Fundo Social de Emergência só tinha emergência para o sociais que expressamos c'm nosso coinportamentO individual.
não-social e também foi desviado das suas fmalidades aparentes.
·Portanto, .não é uma cútica direta à metamorfose do PresiAssim. infelizmente. penso que não poderemos soluciooar o pro. denle Femando l!emique Ca!doso. aio é"Uma c:rilica di!ola Aque·
blema monetário da inflação com esse fetichismo que nos domina. les ex-alunos meus aos quais disse, quando percebi o que estava
Vamos combater a inflação, vamos passar fome. vamos mon:er, acontecendo no Bcssil,. em 1980: Vou me aposentar, Dio quero ser
porque vale a pena. }já aí o grande fetiche, o equili'brio orçamentá- responsável pela fcmnação dos pacoteiros do ano 20:)(); não quero
rio e a inflação zero que vale a nossa vida~ que vale o nosso sacri- ter a respoosa.bilidade de estar produzindo cabeças pacoteims. E
ficio. qile vale o nOsso desempregO. que vale o futuro negado aos logp em seguida eu me aposentei, em boabOD..
nossos fJlhos. Portanto. não haverá também recursos para uma re· Infelizmente, minha apcsentadoria individual :aio podia ter
foc:na agrária condigna.
qualquer efeito, embora alguns ex-ahmos meus teDham se t:ransEm 1958. estudei a refOIIDa agrária Di Itália em um curso formado em ministros de Estado ou em dimores de baDcos.. Mas a
onde pemwlCci um ano na Svinez. na Casa per Sviluppo dei esperaDça. ainda não me abo:ndouou. Confio_ em que experiê:Dcia
Mezzogiorno. região central da ~ onde se instalou uma das negativa, fi:acâsso depois. de fracasso - e já passamos por cioco
oito regiões de refom1a agnlria da Ilália. Ali sim. vi uma ref()[llla fracassos desse tipo - nos mostrarão que nio é assim mavés da
agxária =I: ali vi casas consttuidas pua as famílias camponesas; - tentativa de aplicação de um modelo de equilíbrio esquizoali vi vacas domrindo. no primeiro andar. estabuladas na própria sobie uma sociedade. sofrida, Iea!. eriçada pelas injosliças que vai
casa.: ali vi cooperativas utilizando ua.tores:. mas oão egoística e in- transformar o Brasil. real numa ulepia. .auma utopia de igualdade.
dividualmente. pmque isso seria impossível. mas uma coopet3liva uma utopia em que as: temas e os capitais saio di.st:rib.údos.
que desconhecia cercas. que descoobecia os uames pma prestar o
E. fwalmcote, pua terminar. quero dizer que a burguesia
trabalho à coletividade.
nacional que o Sr. Ciro Gomes ebamoo de bmdidos - eu jamais
Eu depositava muita confiança em que. se um dia alguém chegaria a tanto. mantendo-me dentro dos. limite$ do parlamentlr e
como Femando Henrique c.ú:doso chegasse ao poder. poderlamos do acadêmico-. essa bÜtguesia selvagem e seus ideólogos são ininiciar uma verdadeira e :real tr.msfoanação. Mas, infelizmenle, o capazes de ver que o grande mal da sociedade bmsilein. que propassar do tempo pa:rece que transfonnoo. mais profundamente a duz a dívida pública. que produz a inflação. que produz a mis&i.a e
nossa esperança e o sujeito de nossa espcr.mça do que a nossa ma- a economia do submundo. de um lado. o grande culpado ~ a oonlidade.
centração excessiva de riqueza. é a acumulação de capital que
Desejo e confio cm que apenas a ptitica e a dCsilusão com existe Deste País. Acumulação de capital que faz oom que a taxa
os seus assessores que o tmnsfoo:naram em prisione"fro de ideolo- de lucro caia e que o processo de exploJ:aç:.ão aumente paxa comgias extemas não peiiDitam que agora continue a ser feito o suca- pensar essa queda; a sobreacunmlaçio de capital que faz com que
team.ento da economia brasileD:a,. a destxuição através da proteção, o Governo subsidie as empteS3S falidas:. que o BNDES se transfordo subsidío às mercadorias importadas. desLIUidc:ns do volume de me cm uma das tetas do Governo para. subsidiar as c:mpresas que,
emprego e de ocupação da sociedade brasileiia e dos pequenos e se largadas à pr6pria sorte. à c:oncon&cia, ao mcxca.do. iriam falir,
médios fomecedores de peças e componentes. que não podem fatalmente.
coocorrer can aquelas produzidas e subsidiadas lá for:a e aqui denPortanto. se não conseguimlos fazer uma autocótic:a e pertro pelo proprioGovemo bclsileiro, autofágico. fanático. demltDano.
ceber que a mãe de todas as crises,. :oa ICCCGOJIÚa btasileira.. ·~ uma
Parece-me que. infelizmente. s6 mesmo se houvesse um se- crise de sobreacumulação: capital estr.mgeiro, capital na.ciqD.al. cagundo turno de mais quatro anos, para que um novo Fernando pítal estataL capítal privado nacional, tu&t &e somoo., durante 30
Henrique Cardoso. mais parecido com o originaL viesse realmente anos. em uma violenta taxa de acumulaçiú. ") problema do capital
DO orçamento CODJJlm e passar a se dirigir, a se canalizar para ou-
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6 o pr6prio capitaL É esse capital sobreacumulado que fez aparece«:m as ouuas crises: a crise política, a das fmanças públicas e as
outms que estio por af. como a. da. mcDtira, a crise da impossibilidade de dizer a vetdade, a crise da dc:linqüência e dà apodrecimeo.to da linguagem humana. Enquanto peiiiUilleCeiliS incapazes de
ver qual o fulcro de nossos problemas. incapazes de perceber que a
burguesia nacioaal estf. se afogando em sua propria. banha. em sua
pnlpria adiposic:bde, sem querer distribuir fotÇa. poder. riqueza.
vida, cultura,. educação. conc:entr.mdo tudo, não sairemos desta situação alual
Era o que tinha a dizer, Sr. PrcsideDte. Muito obrigado.

Duranle o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr.
José Samey, PnsidetWe, deixo. a cadeira de. presidência,
que 6 ocupada ~W Sr. José Eduardo Durra, Suplen1e de
S.cretário.
O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. P=ideutc, peço a pala·
vm como Líder.
O SR. PRESIDENTE (1os6 Eduardo Dulr.l)- Tem a pala·
vra V. Ex•, como Lider.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Cano Líder. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadoies, a situação do BASA, do !l05SO Bauoo de Desenvolvimento da Amazônia
- tudo leva a a:er- é bem mais delicada do que aparenta. já que,
segundo a Receita Federal. não há a menor possibilidade de o
Banco voltar a am:cadar tnõutos fedemis enquanto não equacionar
as suas pc:ndéncias fiSC&ÍS, uma vez que. ainda segundo a Receita
Fedexal, nem mesmo a declalação do Imposto de Renda r.:lativa ao
aDO passado foi •P=Ciltada pelo Bauco até agora.
Divulga-se 1>1 inlpponsa paraeDSC. "'Jl(lltaD<<o-se à declarnçiío do pOOprio Se=)ário da Receita Federal Dr. Everaldo f4ciel.
que as inegularldadcs cometidas pelo Banco são inúmeras, o que
permite a possibilidade do seu en<juadramento em várias situações
que justificam a medida adotada pelo fiSCO. Ainda segundo as infOJ:IWlÇÕCS da i..I:Iq:Rnsa. o Secteürio da Receita af.taJlÇ3. haver i:m~
gularidades tantas que algnmas não podem sequer ser divulgadas
em funçio do sigilo fiSCal E atinge quase IOdos os lributoo ân=dados pela instituição. de modo que não existe a menor possibilidade de o Banco vir a retornar a ttde aiRCadadoct federal sem antes tomar positiva sua situação perante o FISCO. ressaltando ainda
que o BASA ~ :minçidente quanto ao atDso da enttega da. declaração do :rm.pmto de R.eDda, pois sua dcoclaraçio, relativa ao exexcl~
cio de 92, só foi entregue um ano depo~em selemb:o de 1993.
Segundo ainda o Secretário da Receita, tais i:mgularidades

as gestões an~. em cojos peúodos teriam sido dele<:tadas im!mems fraudes. CODfom>e IOlato que fom IOJlOSSOdo
pelo proprio P=ideutc dO Baneo, P=ldeme interino, alual Dr.
Luiz Benedito V areia. em :mceDle audiência. o que Dão justifica
qualquer ooudesoendênc:ia da porte da Receita, para com a instituição fioanceira. ji que lhe foi dado tempo suflCi.enr.e, no ientender
do Se=úrio Maciel. pam que o banco ~egnlarizasse seus problemas com o Fisco e que ~tendesse por ano afom, atravessando,
remoJ.1l.3m

portanto. sucessivas gestões.

SliiJ"""''deotcmeote, a impioosa divulga iofOJ:IWlÇÕCS alribuldas a
alro dirigente da Receita Federal em Belém, no Pará.
dando canta de que o atual Presidente do Banco vem distorcendo a
ralidade dos fatos c que a alegaçio de que o Banco foi tomado de
stiqRSa em relação ao desc.ttdenciamemo é uma falácia.
Prosseguem as infOJ:nla.ÇÕCS esclarecendo que o Banco não
fora dcscredenciado agora. DlllS em 1993, e que tc:ria:. -ria. -época.
fommlado um pedido ao MiDistto da Faunda, pua que suspeudesse o descredenciamcnto por 6 meses. pemJitindo. assim. que o
Banco pudesse regularizar sua situação. Foi autorizado pela Recei-

=
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ta, na ocasião, um ~ciamento provis6rio. o que" foi prorrogado por solicitaçio do BASA. já que oo periodo de 6 meses. nem

um dos problemas bavia sido solucionado.
Só que em dezembro do ano passado os prazos expi:rarnm e
a Receita optou pa- Dio mais prorrogi-los. iniciando adoçio de
providências de ra11f.cação do -desa:edenciamen Segundo a fonte da Receita No-denl em Belém. ~ que prefere o anaoimato, ''não
se pode alegar ...,.,.... muna situação dessa", gamnlindo ainda
que o banco . .ap6c (X)Q.Sj!gutr o~ provisório em 92.
nunca mais voltou • ~ o F'ISCO, a aio ser pua pedir novo
pra:zo para solucteaar seus problemas fiscais. ressaltando também.
segundo divulpdo pela tmp~CDSA. que "a coisa 6 tio critica c beirando o descuo e ~. exprrado o (DZO em dezembro, a Receita
oeobtm::~a. n~te

oenhuma peDdêDcia fora
C'Od.ririo, as pen&!ncias aumentaram".
Referindo-se a eur cn:dcDciamento r:rovisório. o Secretário da
Receita, coa!ormr dtvulp a ~nsa oo Estado do Pará. acredita
que o pror::e<h:nmtct t vm~ ilC'plidade, s6 tcrnada possível devido
a iDgerincl&S ~u.:a... ,... que uma das coodições para que qualquerórgio pn-u~t 'ICif'r..,;os.' Receita Fcdem16que esteja. totalmeDCOQStalaJ

qur

solucionada.

mrJilC'I

P'~

te em d.!a C'(Jm ,, f 1.\o.X'
Ora. a o~n: ws m.fOIIDações repassadas à sociedade
pela impreD.J.a a ,..-...~ d.--. Baoeo da Amazônia pan:x::e--nos ainda
muito m.us ,., ... ~ .11.' ~ ~r pOde notar, visto que, peJos mesmos
caDaiS de mJ,~.-. ,- BASA. por ill1ezmédio de sua atual Dire-tori.a.. esclu«,. t>mt u:... 6Çà..-, oposta 1 que a Receita Fedeml sus-

tenua como "f""'U .lr lr""P trUW'ldades.
SC'ttuod t• " - • · au sGaçloecoD6mico-finaDc::ei:n. 6 estivei. coc:famr .,1arJo.."'
ao exetclcio de 1~ o que se tornou pou1 w- .._, ,,.'--'U, .lr a.~m mtensivo programa de recuperaçio
de CTt:dJ tD<. o. ~ u 11: ~4 Segundo tais informações. o palrimôCJO Jaqu,~· ":~· rm ~ foí de cinqüetta milbões de reais,
ca:o urna ~u~.~ 'kll"ft o pa1rim6nio liquido da ordem de
32%. ala..:k> • ~oo*l'W 1'?1'\.fr~"' de aédito próximo de setenta mi-

,..,.rv-c.

lhões dr reau. f "'"~.Ou~

&.GII"'r'

.!""'Ir Zll.l.lOrqueem93.emtemlOS~.
.lrw'utpdol pela instibliçiofimmcci:m. acen-

dem a p._~ a • ....,.. • lauaç.io cb banco. No peúodo de 89/94,
foi apJx:..da • ... ~ 4:• rwD'W)SdoFNO num montante aprox lmAdo ck oa. uail• ~ de reais. sendo que a n:aaioria.
71.5%. (0'1 ~' •
~ ~ produtmes.
baDCO pasSCIJ de ~ .u ~...,. ..._ . . 1992 pom trinta e duas mil operações em 19Q.& o-.. ..kt.c-Uo do ruco de crédito e baixo índice de
ilwh~.,.
9% em 1994, verificando-se
uma teodêac• o» ~ -.ar aDia cm 1995.
eom .. ....,_ _...,.._divulgadas ao polblico daudo
conta dr qut ~• nr•• rlr-"'"tivos totais de 1994 cmpatamm
em ~ rn• u,_ oa dt 1993, face is signi.fic:ativa reduções
coai pes-100 ~ «'a.p _. -cotlW' que fomm implanta.do& os sistCinas eLe cool!t'ttr dr -~ bm::ária e refolmulado o sistema

-=--

o

;lO.,- '""'..,.

de coctrok:-

dr ~~L

Pelo coahuca~' d.u m!ormações. pen:ebe-se que há aJgo no
míniino es.~ cnt:AD.io oc acontecimentos qUe envolvem o
Banco da Am.u.ócu.a b1 a..lgu:mas semanas. Por um lado. o banco
divulga o..a IID~t:J:U. c1adol5 que levam a aaeditar em sua saúde financeira e esu.bWd.a~ oo mercado; por ootro lado. os 6!gios do

Governo Feder:t.l adot&m medidas IeStritivas ao desempenho da
instituição fw.ancei:ra. wmo está CJCOEmX1o agora cm virtodc do
descredenciamento da rede :III'O?ftdaclono, jus-tificando tais medidas
em virtude da existência de irregularidades, tidas como gm.víssiulaS, que estão ocotl'Cod.O no banco bi vú:iao aoos.
·
Uma coisa é certa: a. A.mazOnia é a gmnde respesta pam os
problemas do Brasil. já que. riaquela I<gião. n:slde a possibilidade
de se conciliar a manutenção de um superávit comercial sem que
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se aumente o índice de descontrole inflacionário, ma.teriali7.ado
pelo vastíssimo potencial com que se dinamizam as exportações

brasileiras.
Na A.n:Ja:zônia eocontramos a maiorTCSerVa mineral do Bta~
sil, encontramos uma grande ~ 1IIIdeiieiia ~ só no Par.i,
existem SO milhões de hec::t.aicS de solos ricos de várzea que podem contriblir para as soluções desses problemas. Ê de se destacar

ainda que esses solos. se devidamente aproveitados, dariam para
dol:ar a produÇão de alimeDtos DO País, com reflexos significati~
vos sobre os preços tanto quanto sobre a minimização de um dos
maioles problemas deste Pais: a fome.
Thdo isso pode ser feito atn~ da geroçio de lributos que
equilibrem o orçameuto e assegurem a xoduçio dos """"' para a
Uniio. que equivocadamente aplica verba gigantesca na infra-esttutura das megalópo!es prob!emálicas do Ceooro-Su! do Pais, tor·
nado claiO um projeto pontico de desenvolvimento sócioeconômi·
co. que historicamente tem exé]uído a Amazônia. 56 para dar um
exemplo, a mal.ba bidroviária. que dispedsa altíssimos cuStos de
maiUtençiio ou mesmo de ampliaçlo. cnc:attega-se. de viabil.iz2r o
transpone da produçio a custos bem pe!tuenos.
O que nos pa=e faltar para que tal siluaçio seja revertida 6
a definiçlo de uma poHtica de desenvo!vimeDlo in1egrado que arti·
cale todas as aç5es dos órgãos of'!ciais, onde se verifl<jlle. poc
exemplo, que a SUDAM pode e dever excrce:r o papel de agente
plaDejadorde tais ações. Todavia. a execução c:oncreta dccommte
do p!aDejamcnto nio pt<Scinde de um substaDcialsupocle =di<!·
cio, que se mostre adequado às pcc:uliaridadcs regíotlãis e que se

assegme o desenvolvimento ec:ooOmico equilibrado de modo a
que nio se repitam as experi&lcias fatídicas de <Klttos planos de
desenvolvimento pua a A.mazbnia que, eooforme demmcia a bis·
t6ria m:ente, s6 f.tZer.llD agravar aiD.da mais as diootomias sócioecalllmicas daquela Regiio.
Diante dos fatos. nio se pode ser ing&mo em acreditar que
um baDco privado possa executar a missio de assomir as responsabilidades em agenciar tal desdlvolllimento. Pelo menos até que
es1e eslejo oonsolidado. uenhuma iDstituiçio privada ir.1. subordmar
sua atuaç!g a um esquema cujas intlu8oci.u e estratégias sociais e

desenvolvimentistas sejam a mgra. Daí. mastmr-se a necessidade
indispeesáve! e insubslilulve! de gumtir a amaçio de uma illstituiçio púb!ic>J!o setor finanosiro. particu!anneUe um baDco fedem """ moldes do Ban<:o da Amaz&ia, ea!!pl'OlDCtido eom o desenvolvimento da Regí!o. mas. antes de ~coisa. saneado e
que se~ a salvo de quaisquer suspeições.
O S<- Lúdo Alciiutora- Senado< Ademir Andwle. V. Ex•

me pemti.te um aparte?

_

O SR- ADEMIR ANDRADE - Com muita sa6sfaçib. Se.
nador Lúcio Aldnt:ira.
O Sr. Lúeio Alcintara- Quero dizer a V. Ex•~ colegas que
fomos Dll Câmam dos Depllados, que bi muito tempo conheço a
sua. combatividade e a sua dedicaçlo na discuss3o e no encaminhamenlo de soluções para os pves problemas da Amazânia.
Quero dJza- que V, Ex• 1em toda razio quando coovoea o Pais
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mung.o desse pensamento porque não podemos imaginar uma base
geogtáfica daquelas dimensões sem uma ~ polílica
que lhe possa. dar o '.evido respaldo e que possa ser a. voz para. exigir uma melhor ater.ção do País. E. se em alguns lugares do Brasil
temos "Estados" do.:mais. creio que existem. em ootros lugares.
''Estados" de meno..:.. É o caso da. Amazônia. onde o Estado tem
uma presença. muito pequena. onde a Justiça. a ~ ~blica.
aqueles serviços básicos de que o Estado deve prover os cidadios
não existem ou. se existem. são muito precários. insuficientes.
Quero somar à voz de V. Ex' a minha. pan clamar maior a1ençio
e presença mais sigo.ificaüva do Govemo brasileiro na .Amazôaia.
para. impulsionar o desenvolvimento e opogteSSO daquela Regiio.
O SR- ADEMIR ANDRADE - Agl>deço o aparte de V.
Ex~. Isso dependerá. IIWito de nós e, mais especialmente, dos Parla·
memares da Amazônia.. Essa é a r.uio. Senador Lúcio Alc::í:DtaR.
pela qual estamos tentando. convcnc:ê·los - 27 ~ e. 104
Deputados Federais dos nove El>tados da Amazônia- a se umrcm.
não na busca. de cargos. não na busca de favores do Governo Fede-ral mas na busca dos investimenlos de que pm:isamos pua desenvolver nossa Região. O Govemo Fedetal s6 investe na Amazônia.
para usufruir das suas riquezas. IIiãs ela sequer integra os projeros
que lá faz aos inleresses da coletivida.de. haja. vista os CZlODDCs
exemplos que temos e que tantas vezes tenho citado aqui.
Essas coosidaações que faço visam demonstmr que o desenvolvimento da Amazônia é de intetesse vital para toda a. sociedade brasileir.L Esse processo exige a particip.ação ativa e ccasolidada do Banco da Amazôo.ia. instituição com mais de meio sh::ulo
de atuação e interação com a área e que, n.:sse tempo. olo obstante
as gestões admjnlstt:aJ:ivas que lhe atrof:LaiaiD os horizootes. conse_guiu acumular um acervo inestimável de conhecimentos e de domínio dã probfemátici. que se relaciona com a ânsia deseu.volvimeritista dos amazônidas e de todos os btasileiros.
""' Os problemas que boje envolvem o Banco do~ necessitam da mais emergente solução. Assim. entende-se oolnpatível com a questão. que se proceda. no menor espaço de tempo
possiv~ a insta!açio de uma Comissão ESpecial Misla do Congresso Naci~ que se coostitua visando investigar a fundo os
reais ónnensionamentos do problema.. de modo a que se tenha um
conhecimento claro e inequívoco dos fatos, em substituição ao
emaranhado de acusações e contestações que pemrciam o cocidia.no de uma das instituições públicas mais importaDies deste Pais. E.
acim.n .ie tudo. ide~tifique OS IeSpODSáveis pelas incgularidade$

que :

izerem detecrar. cobr.mdo aos mesmos,. em .nome. da soeiv-

dl.de ·asileira.. o~ das suas negligSDcias.
Meu pronunciamento. Senador Jader 82lbalbo. dá...se em
função das infomlações e conta...infoanações que levam o Gover·
no Fedexal a fazer uma série de acusações contra. o BASA e a atu.al
Diret'llia a refulá-las. afmnando que o banco se encootra nas melliot · :oodições.

O Sr. Jader Barbalho- Pemlite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex• com pmur.
O S[". Jader Barbalho - Senador Ademir Andtade. quero
pm:a uma presença maior na Amazônia pua realmente transformar cumprimentar V. Ex•. que vai à tribuna defender maiores il1vestiem riqueza. desfrutável aqueles ~ Dltllrais p.r meio do de- mentos para a Região Amazônica.. para projetos de infra-estiUtum
senvolvime:nto sustentado. que diz respeito ao meio ambiente, às que serão capazes de proporcionar. efetivaiJl.Cille.. o desenvolviexigóDcias da ecologia. Mas que esse deseDvo!vimento possa. de mento da Região. alendendo nãO s6 os que DasccratD. lá. mas ta.mfato, melbomr as condições de vida daquele povo. N"ao podemos b6m os que para lá acorremn, c:hamsdos poc tantos programas de
pensar num Pa!s que 1em uma base geogxtfia das dimensões da desenvolvimento. Sou solidário com as preocupações que V. Ex.•
A.lDaz6nia, com tantas riquezas - mincn1, vegetal e tambén do manifesta relativas a este projeto. Creio que há necessidade de alhomem amazôoico - e simplesmente dá as oostu para tudo isso. terar determinadas politicas no que diz zespeito não s6 à Amazô.
Nio é justo, não é coaeto, I1CID mesmo no plano da representação· nia, mas ao Nordeste. e fundamentalmente em relação à infi:a.-espolítica. De vez em.quando. ouço discussões de que a Amazôoia, trutura. que pode beneficiar todos. Eu também coo.corrlo com V.
particulamlcntc, eslá super-representada· no Congresso. Não co- Ex~ sobm a necessidade de aclar.umos as questões qUe hoje en.vol-
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veu:t a Receita Fedcial e o Banco da .An::laz8nia. Estou esper.mdo,
ainda. boje, & vCISão a te:Speito do Banco da Amazônia. Se ainda
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Durante o discurso do Sr. .Ademtr Andrade. o Sr.
Josi Eduardo Durra, Suplen~s de Secretário, deixa a
cadeira da presidincia, que é ocupada pelo Sr. Joel de

não me manifestei nesta Casa é pOrqUe creio que esse conttaditório
deva ser csclamcido. Em audi&lcia que tive oportunidade de ter
Hollanda.
ca:n diretores de t.ncos, eles alegam que sio improcedeDtes as
O SR. PRESIDENTE (Jocl de Hollanela)- Ainda há oraafizmativ.u da Receita Fedc:ml; alegam que h'- pend&lcias c pen- dores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo
d&cias, inclusive ""Jusliça Federal, de discussão Clllrc o bonoo e Dutta. que disporá de cinqüenta minutos para fazer o seu pronuna Receita. Federal: c,J.C h6. pclldéncias de eo.cootto entre o dever e o
ciamento.
haver, e:ntm o banco c a Receita. Federal. Mas eu preferi receber
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- (PT.SE. Pronuncia o
esses. docnmmtos e awadu1uet em relaçio a essa queslici Mesmo seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Ptesidente. St's
po<qUC me preoc:upo. ScDod<r Adcmir Andladc, que, por !ris disSenadotas e Srs. Senadores. na última quinta-feira. ocupei esta triso. haja o interesse de uma interveoçlo na Banco da Amaz&i•, buna para responder às acusações de leviandade e desJxeparo, proque esu:jl. Seodo IIIODiado rodo um """""' que possa justíflCU feridas contra mim pelo Presidente do Banco Central.
uma fcnna pela qual as auroridadcs fazcndárias, as autoridades do
Naquela ocasião. procurei relatar todos os passos tomados
Banco Ccnlral, possam d!cgar i sua intmveaçio. Não pmemlo, de
até a divulgação daqueles números. FIZ rderência à primeiia repfom:ta alguma. a priori. tomar a defesa da Receita Fcden.l cu do resentação que flZeiDos junto ao Presidente do Banco Central. no
Bmco da~ mesmo pcxquc DicJ temo ainda COilSCÍ&lcia a dia S de março. assinada por mim e pelo Líder do meu Partido na
IOSpCilo desse C<llllmditório, isto ~ DiD dispooho de documenros Câmara. Detutado Jaques Wagner;. à tepn"sentação que flzemosnem de IIÚII1elt>s que possam fazer um jlizo a xespeito do assunto. também eu e o Deputado Jaques Wagner-. no dia 13. junto ao
Concotdo ca:n V. Ex• que essa questão deve ser aclamda, afmal de Ministério Pljblico. cm função da falta de resposta por parte do
COilliS. envolve duas entidades do Govcmo Fedetal: a Receita Fe- ~sidente do Banco CentJ:al; a matérias da imprensa. publicadas
dc:nl e o Banco da Amaz&lia. O i:mpcrtlnte 6 verificar, aclarar os na quinta-feira. em que, de maneira claia, por meio de entrevista.
fatos. Se estiver pçc ttás disso apenas o inieressc na Ultcrvenção, eu dizia que aqueles dados eram parciais. porque se referiam apeela mmha porte leiá o prollOSIO; ,. a Dirctoria do Banco ela Amazô. nas aO mercado à vista. que se uatava de mais um indicio somado
Dia nio tiver razão. todo o meu apoio à Rco;ita Fcdenl O que de- aos da semana anterior e que. em ftmção disso. faria.mos um aditasejo é o csclaiocimenl:o desse faros. Em que pese poder apttSClllal' mento à representação. protocolada no Ministério Público no dia
defeitos de c:onWtas ao !oogo ela sua hisi6Da. Dio existe oa Região 13 de março, aditamento esse que fizemos também Da úkima quinnenhuma entidade que leDha a abamgéncia. a. capilaridade do Ban- ta-feira.. Fiz referência ao fato de que a nota do Banco Central
co da Amaz&!ie Não existe nenhum 6tpo na Região em que o mais pateeia uma nota de defesa do BBA, faltando ter sido escrita
capo lkDico coohcça mm OS ...,. problemas, a dcspcilo de OU· em papel timbrado do BBA. quando os indícios e dados levanlattos cxpnismoo. do qúc oo técnicos do BaDco da Amazôn~ En· dos faziam ri:ferêiiciã afiês bancos.
Ião, é fundamental que rudo se csclal<ça. Inclusive, pedi um csruVolto à uibun.a. hoje. em função. primeiro, de prouunciado romparativo entre o Banco da .Ap1aZtaia e o Banco do Notdes- menios proferidos nesta Casa. ·na última sexta-feira. quando eu não
te. pua ccmfrontar tanto os números do banco que ~ta os estava presente. Naquele dia. eu participava de um com.promís~
int.emsses. do Nordeste, como os do nosso BaDco da. Amazôuia O político no meu Estado. na c:_ond_ição de Presidente do Diretório
meu
é pan tomar partido nan doo téccicos da Receita Regiooil do Partido dos Trabalhadores que comemcx:ava. a sua fesFederal nem doo do Banco da Ama2:11túa. mas apenas pua di= a ta dos quinze anos.. com a pteSCnça do compaDheiro Olívio Du~.
V. Ex• que estive atco.to ao seu pro1l.1lDCiamci. Apesar de não es- da Dircção Nacional do nosso Partido. Tais proau.ndamenros VItarDO plenário desde o início de seu 1X""'!'mciamento, SOQ solidário
nham na mesma liDba da leviandade e do despreparo.
com as pa:oaipações. de V. Ex•. Quero tamMm exigir que essa si- etc.-etc.-etc..-e.. em f}lnção. também. do discurso proferido pelo
tuação seja dtviclamcnle aclarada. Muito olirigado pela gentileza Presidente da República. na última sexta-feira. ~ Ceará. '!'~
do aporte que me <XliiCOdcu.
•
uma profunda prooaipação com o tom daquele dísam:o. Fm II13.1s
o SR. ADEMIR ANDRADE- Eu 6 que lhe agcodeço. Sc- um cbdo. mais um exemplo do que eu já dizia. na 11llima quintauador Jadcc Barl>olbo. Nesse$ dois 6kimos oms, o Banco ela.Ama- feira. que denotava a postura imperial do ablal Govemo. qu~ se
zâ>la tem sido de Ulll& ~ mú:rllinda. Nesse pcriodo é utiliza de um cunículo vasto de trabalbos e de ações. DO caminho
que o micro e o peqneno produtoms t&n sido atendídos.haja vista da illta democrática. paza poder. agma. cm fuoção desse discurso,
tentar caracterizar como ações de lesa-pátria qualquer manifesta·
o que peroebemos: ao audarno interior deste Estado.
•
No momento cm que o Banco tealmc:ate começa a CUlllJn' çilo por parte da Oposiçio. tentando dcscaRcterizar c desquatífx:ar
com mais rigor' ainda as suas funções. di-se ü:d~o a uma lilio16ria. qualquer levantamento. qualquer dado. qualquer afmnação que
como essa. Ainda que existam problemas. acmiito que todos n6s seja feita por um Parlamentar de Oposição no uso das suas atribuida Amaz6oia devemos lular pan soluciooá-loo e fazer do Banco ções parlamentares. Talvez seja alé coincidêocia._l)ão ~· mas fida AmazôDia uma instiluiçio cada vez mais forte e mais útil ~ nos- quei preocupado com o proounciamenro de Sua Excelência. E olha
sa Região.
· ·•
. ·· · que sou uma das pessoas dentro do meu Partido que era e é contra
Essa é uma das mzõcs pelas quais nós c vários~ qualquer compua.ção superficial entre o GovetD.P anterior e o
cswucs quctendo criar, DO C<mpsso NacioDal. a Comissão MistA atuaL Não sei se talvez: seja a paisagem puadisíaca do Ceará ou a
ela Amazâ>la Legal. Assim. problemas como esses, ao surg=n. alimentação afrodi$aca daquele Estado, mas. coincidência ou não,
podem SCl' lançados nesta Comissão. que podetá convocar as au~ foi o mesmo Estado onde o Presidente Femand.o Collor de MeUo
ridades competeDleS pua. imediatamente, buscar-se uma soluçao. usou - pemlila-me. aliás, não sei se é permitido isso no Regimenap<eS<11tando propostas ao Executivo para os probl=as.
to-. a famosa frase "aquilo roxo". E de :repente vem o Presidenle
Pedimos o apoio uio apenas de V. Ex'. mas de todos os da República fazendo acusações. Paz:a evitar que sejal:l coasideraParlamen[areS da A.lJlufuria. pan. que esta Comissão seja consti- das levianas. quando Sua Excelência diz que existem especuladomída o mais rapidamente possíveL Muito obrigado.
res- ora, o Governo sabe muito bem quem são os especuladaes-

-não
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seria necessário que se revelassem os nomes. sob pena de incorrer
também em leviandade.
Por que sení que alguns números levantados pelo Senador
desptepar.tdo.leviano, novato e oolr.IS classificações levam a uma
articulação de todo o Govemo. inclusive de~ Presidente _aJ.é descer
do seu pedestal para poder. também. ua mesma linha do PresideD!e
do Banco Central. procurar desqualificar aqueles números? Desde
o inicio. diZíamos que eles eram incompletos. Daí per que o Deputado Jaques Wagner e eu facmos uma reprCsenta.ção. no dia 13
de março. junto ao Ministério Público, solicitando uma. auditoria
das operações de câmbio. incluindo as operações na Bolsa Mercantil de Futuros.
Porianlo. não cabe a tentativa de desqualifiCaÇão no sentido
de que não tÍilbmÍos conhecimento de que a operação no mercado
à v&a Dão era a única haste do sistema fmanceiro. Não somos. é
vetdade. especialistas nessa matéria, como também não o é a
maioria absoluta dos membros desta Casa. Todavia. a forma com
que o Governo começa a tr.ttar a Oposição. talvez até preocupado.
ou nervoso pelas uapalbadas ocorridas naquele periodo, que podem ter cau~ a perda de qualro. cinco ou seis bilhões de dólares
das nossas tesenras cambiais, volta-se ao discurso fácil do Lemp:>
da ditadura militar de tentar abafar a voz da Oposição. Minha
pn:ocupação é se daqui a pouco não vão reeditar aqueles famosos
adesivos do "BrasÍl: ame-o ou deixe-o". ou se não vão ressuscitar a
famosa dupla Dom. e Ravel para voltar a cantar ''Este é um País
que vai para frente". Portanto, qualquer critica qUe seja f'eita. qualquer levantamenro de dados verdadeiros -como inclusive o Presidente do Banco Ce01r.ll não os pode desmentir, apenas disse que
eram incompletos. mas isso S. Ex• já havia dito anterionoeiJLe são classificados como ações que desejam desestabilizar o Plano
ReaL Na vetdade. a grnnde preocupação da santa aliança. fcmnada
para tentar desqualificar aqueles mímeros. é oo sentido de que eles
mostram algo importante, ou sejilo o posicionamenro dos bancos
naquele periodo de 7 a lO de maJÇO. naquela famosa semana turbulenta; mo$'3Dl, ainda, que diversos bancos espea1lamm contra
o Real contra a economia nacional. Alguns deles têm estreitas ligações càn o Partido que estl oo Govemo; um é att!: conhecido,

no mercado, como ''baDco tucauo". Os m1meros mosttam claramente que esses bancos especularam muito nesse perlodo. Por que
o Presidente C1a Repolbtica vai a uma solenidade e responsabiliza
os especnlad~s. a aliança da direita carcanida com a falsa esquerda. etc? Porque não diz o nome dos especuladores? Será que
a preocupação é porque esses esperuladores contr.il:uíram para a
eleição do Presi.dênte e continuam dando o seu apoio p:ditico e
fcmoal a Sua Excel&lcia? Reãfmn.uoos que todos os passos dados.
desde a primeira repi'esentação, }lnto ao Banco Central. foram feitos de acordo com a nossa consciência e. prii:lcipalmenre. foram
aua1isados por especialisuts do m=ado - que dis=am não o ter
feito -e mostiavam indícios importantes da possibilidade de vaza.menr.o de infoonações.
Agora. ao iD.vés de o Governo teorar desqualificar os m'imede trausparência. A nota do Banco Centta), de acon:lo com diversos analistas, deixa uma série de perglllllaS sem ~tas. Até agora não vimos os números que estio prometidos para terça c:xi quarta-feiia e
que foram solicitados. por nós no dia 8 de março; há quase 20 dias,
portaDto. Mais importante do que o Govemo tentar desqualificar
as açCies da Oposição ou desqualificar os OÚIDCI'OS, dizendo-os inros ou desqu.aliftcar a Oposição. deveria ter uma política

oompletos- com o que c~ - é proceder à apwaÇ3o desse assunto o mais rigorosamente possível.
Nossa t.arefa.está feita; fJZCmos a tepreSClltação junto ao
Banco Centnl e ao Ministério Público; anexamos dados que oon-
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siderávamos indícios importanteS e fizemos tiín aditamCDto àquela

represenlaÇi.o anterior.
Na quinta-feira. tive oportunidade de ler aqui uma matéria
de jorn.a1 que dizia textualmente que eu considernva aqueles núme·
_ros indicias que se somavam aos anteriores. que não fazia juízo de
Valor sobre a honestidade desse ou daquele dirigente. mas que
achava fundamental que o Ministério Público apurasse aqueles dados com a maior rapidez possível. e que o própriO Banco Centtal
também o fxzesse. sob o risco de continuar aquele clima de desconfiança. que getalmerite se instala quando as infonnações não
são as mais claras possíveis.
Concluindo. afl!Dlo que esse fato e a tentativa de desqualificação Dão ·me causariio temor-ein cOnliiW.ar exercendo o mandato
parlamentar e usando as prerrogativas que a mim competem. uma
delas a de fonnular projetas de lei que contribuam J»"t.i. acabar
com essas facilidades. A propósito, registro que., no primeiro dia
de trabalho nesta Casa. 15 de março. apresentei um projeto de leie volto a pedir que seja apoiado pelos meus pares- que pevê orepasse de todas as operações cfetuadas do sistema ímaD.cciro à Receita Fedem! que excederem 20 mil UF!Rs. durante o periodo de
um mês. EÍI.tendo que esse projeto pcderá contribtiir para diriliDuir.
senão acabar, com as famosas contas fantasmas e, principalmente.

dímini:ifr a sonegação flscal: da mesma fo:a:Da. o sui:gimenro de
fortunas de uma hoza para a outra, em função de um sistema bancário que utiliza o ~to do sigilo para acobertar_ atividades
ilícitas- o que continua acontecendo em nosso País.
O Sr.Beni Veras- V. Ex• mepexmiteumaparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Concedo o apme ao
nobre Seuadoc Beni Vems.

O Sr. Beni Veras- Senador José Eduardo. censuro o que
se comentou a respeitO da aftrmã.Çã.O de V. Ex&; atribuíram-se
como dados definitivos meros indícios que mereciam comprova·
çãO antes de setem lançadas ã opinião pllbtica. porque refletem no
men:ado fmanceiro e dão prejuízo à Nação.

O SB. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quem os alrit..iu
como'tlados defmilivos, Senador?

O Sr. Bcni Veras- As infcmna.ções fcnm essas.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Infonnações de

quem? Penso que então os senhores não leram os jornais. porque

naquinla-feira eu mesmo li artigo publiCado emjomal que explicitava que as infonnaÇões diziam respeito apenas ao inercado à vista. Um outro jomal; que publicou na íntegra minha entmvista. dizia tex.bJalmente - e flZ questão de ler aqui: "Esses são mais indícios que se scmam aos indícios da semana passada". Por isso fomos ao Ministério Público da União; se não coosiderássemos apenas como fudícios que -deveriam ser apuraâos.. não teríamos ido ao
Ministétio l'llblico!

.

•

Então, se alguém informou que eu disse ser aqueles numeros prova im:futável de vazamenro de informações. aeio que~
ve um processo de desinfcn:mação do Governo, ~e a propna
imprensa daquele dia em illomenro algum afumou tsso.
A vetdade é que. da mesma forma, paD desqualifiCar a informação e par.l fortalecer a acusação de lesa-pátria. vieram dizer
que o anúncio daqueles indícios foi a causa da queda das Bolsas
de Valores;. mas todos sabemos que a causa da queda das Bolsas
foi o anúnciO do déficit da balança comercial de feveteiro, de mais
de um bilhão de dólares.
O Sr. Beoi Veras- Se V. Ex,& desejava mais inf011I13Ções a
respeito de comportamento do Banco Central. deveria partir para
dados mais fundamentados que dessem Çase a uma afmnaçâo mais
defmitíva sObre o assunto. Os dados que V. Ex"' apresentcu foram
muito preliminareS que não chegavam a qualquer conclusão. O
Presidell1e do Banco Central já havia estado aqui e comprometera-
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em vista a natureza dos assunlDs de que trata a referida instituição.
pois são delicados e têm ~nexos sobre a Bolsa. sobre o mercado e
podem causar lucro oo prejuízos muito sérios ao País. Então, o
ideal seria utilizar a forma oflcial de buscar as informações e não a
forma indireta, através de funcionários do banco, que estão. dessa
maneira. descumpr!ndo sua ~fa e sua missão.
e que deveriam se manter eticameote comportados com relaçio
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - O Governo continua
aos dados de que dispõem. Penso, Senador, que há afnmações que insiStindo em coosidetar no mesm.J plano informação privilegiada
só devem ser lançadas quando há uma base fundamental visto que e esses dados que fcxam obtidos px nós •
têm reflexos muito sérios no mercado, pmjudicam o País e preciInformação privilegiada é um termo já coosagmdo no merp
sam de cuidado em seu manuseio.
cado. que trata de obler infonnação a respeito de uma decisão de
O SR. JOSII: EDUARDO OUTRA- Já disse aueriormen. govemo que vai ser implementada e. em fuação disso, é utilizada
te que não gosto de estabelecer compuações enlre este Govemo e para poder auferir lucros.
o anterior. Mas uma das cortinas de fumaça levantadas pelo GoEsses dados que apresentamos são referentes a operações
verno é exatamente esta: Tentar desviar o assuulo pac1 a existência passadas. que s6 tiveram essa repercussão ex.ata.mente pelo fato de
de crime ou não de quem passOu as informações. Gostaria de lem- que existe um caldo de cultura de descoofr.ança muito grande na
brar que esse era o principal argumento util.izado pelo Sr. Fcman- sociedade. em função dessa relação promíscua que existe entre dido CoiJor de MeDo. quando apareceu o famoso cheque do veículo retores de in.stiruições fmanceiias públicas e privadas.
Elba. e por divexsos anões do Orçamento.
Entendo que esse epis6dio, como já afliUlei anteriormente,
ReafliDlO o segui.m.e: Não consideramos que isso deve con- deverá servir como um alerta pua o Congil!sso Nacional da necestinuar. E o próprio Governo também peDSa isso, haja vista que está sidade de se aprovarem insinn::ilentos -já'ex.iste um projeto na CâJll"P'l'3lldo uma portaria par.> flexibilizar o sigilo bancário. Acre- mara que foi aprovado nesta Casa. de autoria do ex-Senador e exditamos que o sigilo bancãrio não pode cootiiJJar sendo instru- Presidente Itamar Fr.mco- que prevêem a quaiellleoa para diretcr
mento de atividades ilícitas.
res de instituições fmanceiias públicas.
E volto a afumar que. em todas as enuevistas, colocamos
Volto a afumar que já estamos pesquisando a legislação
indícios parciais com base em dados parciais do mercado à vista. americana para produzir instrumenlOS que possibilitem ao nosso
Porém. há alguns pontos que realmente merecem nossa reflexão. País detectar, de maneira eficaz. a possibilidade desses Va7amenPorque a nota do Banco Central assumiu de maneira tão ostensiva tos e pmir também aqueles que foram ~veis por isso. E.
a defesa de um dos bancos. o BBA, se os indicies apontavam par.1 principalmente. uma legislação que faça com que o Banco Central
U'ês? Em segundo lugar. é verdade que aqueles dados são apenas deixe de ser apenas uma espécie de caretor dos outros bancos e
relativos ao mercado à vista. Mas é uma siblação atípica - usei possa. efet:i.vamente, rumprir aS suas tarefas constitucionais de ter
esse temlO diversas vezes - o fato de, no dia 3 de março. o total o controle e a fJSCalização das operações de mercado.
das posições de 37 bancos - incluindo os grandes como Banco do
&a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
B<aSil. Cbase Manhattan. C"rtybaok. Banco de BostoD. BAMEO SR. PRESIDENTE (Joel de Hollimda) - Concedo a pa·
RlNOUS, Nacional etc -. repito. o total das posições desses ban- lavxa ao nobre Seooda João França.
cos no mercado à vista era de USS 420 milhões. e apenas o BBA
.D SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pronuncia o seguinte dJs.
tinha uma posição de USS 182 milhões. o que xcpRseD.tava 42% curso.) - Sr. Presidente, S,.. e Sa. Senadotes, leilbo p-otestado.
da posição de todos os bancos. Isso era e é mo. indicio. até que seja nesta privilegiada tribUna,. contm a insenslôilidade dos nossos diri~
esclarecido de fOIIDa C4bal.
gentes no que respeita ao atendimento das necessidades e conve.Com.relação aos dados novos, já informei DO meu discmso niêDcias do povo brasileiro. Essa atitude. facilmente observada DO
que solicitamos esses dados no dia 8 de maiÇO. S6
ao Mi- cotidiano. repete-se -em gr.mde escala. anualmeo.te, quando da elanistériO Público no dia 13, depois de tentar contatos- o Deputado bonlção do projeto de lei ~. com graves prejuizos par.>
Jaques Wagner. Líder do PT na Câmar.l.. telllau, por várias vezes, a população: N"'ao termina ãl a inc6ria. administtativa, que. não
cont.alOS com 9 Dr. Pérsio Atida pam saber se teriamos ou nió a rnro. descamha par.a. a omissão oo. para o descaso. Apreciado o
resposta sobre os números.~
_= projeto orçamentário. os vetos a ele apcstos. sobre reincidirem na
Quero reafumar. dc:sde o início, a fotma como enc:a.niiDha- m~ piá~ desre.speitam fromaJmente a atividade parlamenmos o processo: fomos primeiro ao Banco CCntr.tl e ão Ministério tar. que transpõe sOb a fOima de emendas as justas e ansiadas ~i
Público~ tivemos posse de alguns dados indicativOS e voltamos ao
vindicações da coumnida<Je
fvfiDistério para aditar aquela representação. Continuamos esperan-·
Pode-se alegar que os recursos fmancei!os são escassos e as
do que o assunto seja esclarecido, porque entendemos que essa ta- reivindicações quase ilimitadas; pode-se alegar também que, dada
refa é do Govemo. que não pode ficar apenas tentando desqualifi- a exigúida.de das verbas, há que estabelecer-se uma escala de priocar números e Oposição.
ridades.. Não se pode conceber, no entanto, que as- I3ZÕes de uma
O Govemo tem que entender que ganhoo as eleições sim,. s6 pessoa- pois que· conceritradas na figura do MiDlstto do Planemas que deve conviver com a existência daqueles chamados per- jamenro - venham a se SCJbrei:or a tcdo um trabalho cotidiano e
dedores. como todo mundQ faz questão de dizer; que sejam gatos - inin.tciiUpto de prospecção da. realidade nacional e das necessidapingados oo que sejam 45% da população. mas são os petdedotos des da população. desenvolvido dur.m.te todo o ano por centenas

se a trazer todos os dados., que seriam entregues na quarta-feira na

Comissão de Economia e comprovariaJD a Iisum com que o Banco
aturo. V. Ex.• não dispuDh.a de dados que lhe dessem segurança
para levantar suspeiras sobre o comportamento do Banco Centr.al
Além do mais. não fica bem tomar informações de funcionários do
Banco Central que não têm compromissos com o sigilo do Banco

ramos

e continuarão existindo.

de parlamenta=.
O Sr. Beni Veras-SenadorJosé Eduardo Dutta.como SeO parlamen1ar. Sr. Presidente e Srs. Senadcxes, por sua connador, V. Ex• tem que coil.Silltar o Banco Cenlral pa13. obter os da- . dição de representante do povo, vai .até onde o povo está. Diria
11
dos oficiais necessários ao exame que V. Ex entende ser preciso. mais, que o parlamentar se elege exa.tamente por detcctar.a iealidaTodavia. essa maneira indireta de conseguir os dados, via funcio.. de e por in~tar os sentitrieriioS.da população. Com a contribuinário do Baoco Cen.tnl. subverte a ordem normal das coisas. O si- ção de seus correligionhios e a. indispensável participação das ligilo é necessário para os que U'3ba.lham no Banco CCD1Ial, tendo deranças comunitárias, forma uma rede capilar que lhe petm..ite co-
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letarc p:ocessar as infcmnações necessárias à sua atuaçio legislativa. Esse uabalbo é diubJmo e in.intenupro, motivo por que contest~
amos o excesso de poder atribuido a um auxiliai: do Presidente da
Repliblica. ao qual se pemrite alterar conteúdo e valores de emendas mçamentárias, igDOIU argumentos, favo=er ru pr<>pdicar de

acordo com sua exclusiva consciência ou concepção, mutilar projetes, romper acordos. inviabilizar serviços.
Na Mensagem ri' 91. dirigida ao Coogn:sso Nacioosl no dia
dezenove de janeiro do coneute, o Presidcntc da República. Fer~
oando Hem:ique Cardoso, expõe os procedinlentos que o levaram a
vetar "em parte" o ProjetD de Lei Orçamentária pam o exetcicio de
1995. Depreende-se, pelos termos da Mensagem, que o (XO,jeto
fora vetado parcialmeDte, o que de fato acoruec:eu. O que não fica
explícito é que apenas ttês vírgula nove por cento de acolhimentos
distinguem o veto parcial do veto total, o que significo. uma participação quase nula do Congtcsso Naciooal na fOl'IIUllação do Orçamento.
Em oull'OS tennos, Sr. Presidente e Srs. Senadttes, podemos
dizer que o Congresso Nacional exm;e um papel quase que bomologatáio na apreciaçio do Orçamento: excluídas as rubricas que
não ?Xfem ser alteradas. como amortização de dívidas, ju:rc6.
transferi:ncias CODStiblciooais e despesas de pessoal. a margem que
pemrite modificações é miDima. Em termos de valonos, as emendas apn:semadas pelos parlament.nes e aprovadas pelo Relator do
projeto, sempre com tea.n:sos remanejados de outta.s fODtes, somaram cinco bilhões e cento e vinte e dois milhões de reais, o que é
insignificante.. Após os vetos do Ministro José Sem, a participação efetiva de Seuadores e Oepltados limitou--se a quinheDI:os e oitenta e cinco milhões de xcais., que cott'espondem a zero vúgula.
cento e cinqfieuta e seis por cento da pzevi.são orçamen!ária do
e<nente exeiCÍcio- o-que é despreziveL
;
A elaboração, a apn:ciação e a aprovação do Orçamento, tal
cano acontecem hoje, não àlegaBt a ser uma fusa. mas dela também não ficam muito distantes. A opinião pública. Sr. Pmsidente,
não tem conhecimento disso. Muitos de nossos eleitores cobramnos uma atuaçio mais decisiva em favor dos Estados que aqui representamos, igaorando que exatamente nós, ooohecedores da ...Udade do País e das D<CeSsidades de cada regilo, somos quase que
alijados da fonnulação da políticacrçameutária.
Esta siluação precisa ser m'ertida- O Congresso Naciooal
não pode abdicar de SIJOS funções e de sua responsabilidade, fican..
do a xeboque do Executivo em matéria orçamentí:ria. como hoje
podem, Se!llldores e Deputados, mendigar infóm!ações detalhadas da execução do OrçameD!o. Pua que essa mudmça
OCOIIa. Sr. Presiden!e, procisamos fortalecer os quadros !6c:Diooo,
esmiuçar as políticas pUbliças e infOimatizar todos os setores de
alguma. fcxma. vinculados à atividadc orçamentária.
Precisamos. também. mudar a mentaUdade que ao longo
dos: anos se instalou, e que coosisle em se ficar à espera das açôes
do Executivo, na maioria das vezes paia sua meta bomol.ogaçlo. É
inoooceb!vel que o Congresso Nacional abrn mão de soas principais prenogativas. que ~ a delibemção sobm o Orçamento e o
coo.trole de sua execução. Da mesma for:ma. é inconcebível que a
fiscalização da ação govemamental se :restrinja a análises CO!IIAbeis e formalidades burocráticas. E é necessário que Senadoms e
Deputados se conscientizem de que os vetos mo representam a pt
de cal no processo mçamentário, rojeitmdo-os sobecmamente
quando entendemos que a última palavm, no processo legifeante,
deve c:aber aos ~tantes do povo.
Os núMeros relativos à participação do Estado de Romima
no Oxçamento de 1995 confu:mam mínhas assertivas. De cento e
seis emendas: apresentadas pela bancada rora.imense ao Projeto de
Lei Orçamentária em vigor. apenaS cinco foram aprovadas. O va-
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lor pam a execução das obtas pn:!vistas nessas cinco emendas foi
reduzido de sete ~ quinhentos e cinqtlenta mil reais para
três milhões, setecentos e vinte e sete mil. seiscentos e cinqUenta e
três xea.is. Eu me pergunto. Sr. Presidente e Srs. Senadores. qual
terá sido o critério do ~utistro José Sena e de seus assessoo:s
para. em lão curto prazo, estipular esses valetes e definir as obras
a serem realizadas
·•
A incongruência na definiÇão dos cortes. de verbas orça·
meotárias é patente. Não se podem verar emendas de fonna linear,
dando uatamelllo i<lêlllico a IOdos os Estados da Federação- atitude que peD3lizaria aqueles mais polm::s. inviabilizando seus esfor·
ços em busca do desenvolvimenlo. Da mesma fonna. não se pede
admitir o cancelamento de rocursos para obras emergeuciais ou
que já tenbam sido iniciadas.
O tr.llamcnto que se deu a Roraima. na questão dos cortes
orçamentários, enquadra-se nesta situação. Roiaima,. dadas suas
dificuldades de intercâmbio com. os demais Estados: brasileiros. in·
tensiflCOU seu comércio com os países viziDbos - Venemela c
Guiana- não s6 pelas perspectivas de dcseovolvimcmo da econo-mia, como também pela necessidade de abastecimento de mercadorias as mais divenas.. inclusive cimenl.o, :remédios e gêneros alimenticios.
O comércio intemacional é recoohecido pelo Governo brasileiro como a vocação natural e a perspectiva mais promissora de
desenvolvimento de Roraima. o que explica. a criação. no Estado,
de duas áreas de livre comézcio, nos municípios de Pacaraima. divisa coma Venezuela. e Bonflill, divisa coma Guiana.
Das cinco emendas mantidas pelo Executivo. objetivando
melhorias no Estado de Romima. duas se xela.cionam exatameor:e
com as áreas de livre comércio a ~m instaladas e já aprovadas
pelo Congresso Nacional: uma prevê a coosttUção de eDtrepostos
aHandegados nos municípios de PacaWma e BonfDD; outia. a
OIJIQStl'Uçlo de espaços par.1 microempresas nos mesmos municípios. O que não se compreende. Sr. Presidente. é o veto à emenda
que prevê a consuu.ção de uma ponte intemacional sobre o Rio Tacutu, .,. Boofllll, na fronteim do Brasil e da Guiana-

Não peDsem os desavisados que. por ser uma pon1e intematra1a-se de uma obra gigantesca ou onerosa. Absolutamente. A emenda. da ilustto Senado!;a Mariu<:e Pinlo, prove P""' a obca
ciooal.

a destinação de dez milhões de reais;. o valor acatado pelo Relator
do Orçamênto foi~ dois milhões.. setecenlos e setenla e ti& mil e
seiscentos e dois reais. que vU2ram p6 com o veto aposto pelo Presidente Femando Henrique Can:loso, em atet~dímento i indicação
do Ministro Jos6 Serra.
No entanlO, embora as autoridades queiram desconhecer a
:realidade. o intercâmbio comercial existe, e s6 não se expande por
causa da Jm!cari.edade da infta-estrutu:Ia. No local ptatica-se o chamado "comércio fomliga", com a compra e venda de materiais de
ccos~rução, combustíveis, alimentos. manufaturados e insumos
agrícolas. entre outros produtos. Motadotes e comerciantes dos
dois lados da fronleira, assim como as mercadorias. são transportados por uma balsa mantida no local pelo Sexto llaralhio de Engenharia e Construções. e por pequenas embarcações que suprem a
lacuna do planejamcnto e da ação govemamental.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, o Estado de Roraima há muito vem reiviDdicando maior atenção de nossas autoridades. Na
Mensagem encaminhada a este Legislativo, no mês de janeiro. o
Pxesidente Femando Henrique Cardoso. explicando os vetos apostos ..- ll'Ojeto de lei orçamentária, :refere-se à necessidade de manter c ~ uillbrio das contas públicas para não prejudicar a estabilidade cconômica. Alude. igualmente, à escassez de recursos-e à necessidade de evitar despcrdicios, garantindo assim que os serviços
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públicos "sejam prestados de modo compatível com as expeclati- duzidas de zero v~la cinquenta e nove para apenas zero vírgula
vas dos contribuintes".
quatoae por cento da soma de lodo o Pais.
De míDha parte, posso garantir que a expecta1iva dos Contii~
Sr. Presidente, Srs. Senadotes:
buintes :rmaimenses não se concretizou. A expectativa não s6 dos
Para dar uma idéia bem mais clara do que signifJCUia, para
.COJltribu.imes, mas de todo o povo roraimense, era de que o Gover- o Estado de Tocantins, essa redução de reansos que se esti estuDO Federal. em função das precárias c:oodições de vida, do isola- dando deotro do Cooselbo Cumda do Fundo de Gaamtia pc:mento a que esti submetido em relação ao re~tc do Pais, e do Tempo de SeiViço. voo usar o exemplo das moradias populales.
e:tlia.Ol'dinário potencial de desenvõlvimeiilo, com retomo garantiCoo.veocioooo-sc DO Cc::rlSeiho do FGI'S que uma ma:adia podo para cada centavo ali investido, desse ao Estado de Roraima pularrusta em tomo de seteceolaS UPF. Pois bem. como o Estado do
um tratamento que, sem ser patemalista. escapasse ao corte linear TOC:antins deveria. mceber- pelo critério em vigor- um milhio.
dos recmsos orçamentários.
quatroc:eolaS e .....,... e oito mil UPF, tedmlos Oll!io a poosibiJidade
Romima. Sr. fusidentc e nobres colegas, não está a mendi- de c:oostruirWas mil cento e cme babi'ações popúares.
gar recursos. mas a reivindicar investimeilros que, além de pro moNo entanto, como pode haver essa reduçio, o meu Estadoverem a melhoria da qualidade de vida de sua população. poderio. - ficando com apenas trezeo.tas e ciDqueuta mil. quinhentas e oinum futuro muito breve. ampliar as possibilidades de escoamento tenta UPF- CODSUUiria apenas quinhentas casas singelas. Um mi·
da nossa produção. abrindo novos borizootes para a economia da mero :mtlmente insignifiCIDte.
região e de todo o País. É inspírado na bumildade e na força de
Esses números- Sr. Pn::sidente, STS. Sena.doms- deixam
trabalho do povo roraimeose que mais uma. vez OOlpO.esta Ifibuna bem claro. creio eu. o que pode mprescutar para o Estado de Topara protestar contra a insensibilidade de nossas aulOridades no cantins. a mais nova unidade da Rcpíblica. a alteração das regras
trato das questões etçamentária.s; é inspiraâo m. altivez c na deter- do jogo no FGTS.
E se menciono o falO de o Estado do Tocamins ser o mais
mínação do povo roraimcnse que couclamo os colegas parlamentatu. Scoadores e Deputados, a exercexmos rigorosamente nossas novo da Federação é justamente porque essa coodiçio o faz um
prenogativas., principalmente a que nos confere o dever e o direito dos mais necessitados de obras de infra-estrutum. de $8DC8XllCIIlOS.,
de decidir s~ á utilização das f:u:l3D.ças públicas.
de estradas e de momdias..
Muito obrigado!
Os recursos dO FGTS, como se sabe, fomm mal utilizados
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollaoda) - Concedo .a pa- por mOito tempo. Esse pecúlio, que foi instituído com a finalidade
lavza ao nobre Senador João Rocha.
de socorrer o trnbalhador no desemprego ou Da aposmtadoria soO SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Prommcia o seguiote. freomuitasdistotçõesaoloogodesuabistória.
discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. o que me traz
Por um tempo excessivamente loogo os IeCUtSOS do Fundo
boje a esta trib.tna é a possibilidade que se anuncia de o Conselho de Garantia por Tempo de Serviço foram usados de forma indisai·
Curador do Fundo de Garantia por Tempo de SeiViço vir a dimi- minada pua fman.ciar a União. Foram çliCados em obms desnenuir ainda mais os já quase insigniflCailles repasses de recursos da- cessárias ou f813ônicas.. Foram saqueados por quaciriJhu do falá.
quelc fundo ao nosso Estado do ToCantins.
rios: Fomm dilapidados de foana eleitoreira.
Tenho em mãos estndos qne indicam que os repasses de
· Os trabalhadores brasileiros, verdadeiros dcno5 desse patriverbas do FGTS ao Estado do Tocautins- para investimenlos em m&.io, durao.tc muito tempo não p.ldc:mn geri~lo c fonm impedi-obr.u de infra-estrutura. saneamento e mesmo para a construção de dos de ,yigiar pma que as vetbas fossem usadas para reverter, efeti~-serão reduzidos a um quarto do que se pteVia iDiciãlmen-:. vamelite. em benefícios dos mais .necessitada;.
te pom<>aoode 1995. caso sejam tefOIIDII!ados oo par.imetros de disO últimO e talvez maior problema veio em 1991, quando
ttil:lrlç3o dos"""""' daquele Fundo mno os Estados lnsileiroo.
seos
fo=n utiliwlos pan fioaociar a aquisiçio de trezeoEstima-se que-' caso Se- mamrvesse a sistemática de repas- tas e trinta e seis mil novas UDidadcs habi••cimais, um gasto astrosesatualmenteemvigor-oEstadodcTocautinsdcveriareceber nômico que acabou_imperJin-'o DCVOS fmanciamentos nos dois
ao longo do c.om=nte ano exatamente quatro milhões. quatrocentas aoos seguimes.
.
e oitenta mil UPFs do Conselho Curador do Ftmdo de G.ar.mtia do
Nos dois últimos anos.. poián. começou-se a pOr a casa em

=

Tempo de Serviço.
No entanto, caso sejam modiftcados os paRmetros, este va·
lor será reduzido para apep.as um .milhão, duzentas. e vinte e oito

mil. cento e vinte UPF!
Em números concretos. teriamos um queda de trinta e tt€s
vúgula seis milb~ de teais pua apenas nove vírgula dois milbões de reais. cifra que. em tcnnos de investimentos públicos. sig:ni-

Oldem. O sistema foi centmlimdo na Caixa Ec:ooamica Fodcral. 0$
trabalhador-es pa.ssara.ni a ter extmtos de suas cmtas e a iDfJu:ir DO
Conselho CUrador'.
Saneado, o FGTS ~sem dlividaneJlbuma,. um dos mais importantes. instrumentos pua o IeSg.ate da imeusa divida social que
este país tem pua com seus habitaDlc:s.
Como senadcr de um Estado recém criado~ que têm inúmeras demandas na área habitacional, no setor de saneamento básico
e de obras de infm-esttutura, vcnbo apelar ao Presidente da Repóblica no sentido de que não permjta a. altcraçio das ~gms atuais de
distribuição d o s = do Fundo de Gamntia por Tempo de Serviço entre as unidades da Fcderaçio.
.&!i o que tizilia a dizer.
Muito obrigado!

fica mesmo muito pouco.
Já no que se Iefere aos peteentuais, entre o total a ser percebido pelo Estado de Tocantins c pelos seus municípios e o tota~
nacional. veriamos despencar nossa participação de quatro virgula
oitenta c oito por cento para apenas um vírgula cinqüenta e cinco
porcento.
Enlr.mdo em detalhes. devo dizer que nossa cota de recursos para fmanciamcnto de obras de infrn-eslnltu:ra cairia de uis
vírgula trinta c seis por cento para apenas zero vírgula cinqúema e
Durrmle o discuno do Sr. JiiD Rocha. o Sr. Joe/. de
dois por celllo do total oaciooaL
Ho/Janda d.im a allkita da~ que i ocupt111a
Nos investimentos em obras de saneamento, passariamos de
pelo Sr. José Edlltl1'tlo~supletRdeSectetá1to.
zero virgula novenla e três para zero vírgula oitenta e nove por
0 SR. PRESIDENTE (l'os6 Eduaido Outra) _ Concedo a
cento. E. por fim. as verbas para aplicação em habitação seriam te- pa1avm ao nobre Senador Joclde HollaDdL
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dos seus criadores e se constitui em um valioso patrimônio cultural
dos pemambucanos.
Á margem das comemorações inerentes à data. tanto os ze..
do Teatro.
gozijos que aqui poderiam sc:r proferidos, gostaria de liaZer à refle~
Datas como essa são emblemáticas e repletas de siir •..olis- xão alguns pootos que considero importantes.
mo. Ensejam festividades. comemorações e. tamb6m. reflexões.
a) Primeiro, oi teatro hoje já não é visto com os olhos de aoDesejo. mais uma vez me xepatar a propósito do meu Per- tigos preconceitos. principalmente por parte dos-pais que nio adminambuco 011tutal, ii. minha leml-belço que represento com muito liam ver um filho na condição de artista. po< coosidelá-lo mazginal.
c:çu1bo nesta Casa. Estado vertical que não se bosta díaotc da sua bisb) A arte-educação levada às escolas é outro fator positivo.
tória e das soas ttadições: da sua arte diversificada e e mdtifucdada· Crianças e jovens subindo ao palco e transformados em artistas.
do seu riooac:avobumaD:>edotaro ralemo dos seus artistas.
Um espaço aberto par.1 a descoberta de vocações e de novos talenPemambuco ocupa no cenário na.ciooal a posição de tercei- tos. Alunos sentados na platéia. assistindo às encenações de poças.
ro pólo lmÜileiro de produção teatral.
O teatro na escola, ou a escola no teatro. sio práticas pedagógicas
Esse destaque, mais do que uma distinção, tem sidÕ fator de tecomendáveis à formação plena das gerações mais novas.
desenvolvimento da' cultura pema.mb.lcaua. do turismo e da sua
c) A eterna Cscassez de recursos é um ponto negativo para
própria economia, atr.r.v~ da geação de emptegos e aproveita- fmanciamento das atividades relacionadas ao teatro. Faltam mecamento de inúmeras voc:ações.
nismos ágeis de apoio à criação e produção cênicas.
Pernambuco vem obtendo aescenre prestigio naciaial e inA classe política e os empresário~. os Governos c a sociedatemaciooal em relação aos grandes cspetiallos apxesentados a céu de civil. todos poderiam- c deveriam - apoiar. estimular, promoaberto, indutores do tmismo rultmal e importante vettente do de- ver essa arte. que, fazendo rir ou fazendo chorar, mais do que um
senvolvimcnro s6cio-econõmico da regiio.
cometlinenio espiritual é um cx.en:ício da cidadania.
A,gon. mesmo. em abril próximo. dur.mre 15 dias ininterO Governo Federal tem a sua Lei de Incentivo á Cultura..
levadq a efeito mais uma vez em Fazenda Nova, mu- Alguns Estados e cidades. também. Propõe--se que os Estados bramptos.
nicípio do Brejo da Madre de Deus - na maior cidade-teatro do sileiros. bem como os municlpias. adotcm esse dispositivo flSCill
mundo, a "Nova Jerusalém"-. o artisticamente belo espetáculo do de fomento às artes.
.
''Drama da Paixão de Cristo", na sua 28D apresentação.
Em Pernambuco, no Govemo passado. a Assembléia Legis~
O 12 (doze) palca5i-plarBa lembram a Cidade dos Reis e lativa aprovou. à unanimidade. sua Lei de Incentivo à Cultuta,
~ ~ logo depois sancionada pelo Govemador Jooquim Fr.mcisco, Na
dos Profetas, Ie<X>ldando com fidelidade os tempos de Cristo:
Em cena. 50 ateres e mais de 400 figurantes xepresentando gestão atual. essa Lei está sendo infelizm.ente descumprida. ou deipcrsooagem bíblicos. participes à época do drama que cooduziu xada de lado. aca=tando um ptejuizo colossal à produção, do
Cristo ao Calvário. •
·
- - mundo artístico pernambucano.
No dia 07 de abril próximo para a encenação extra destimEssa é uma nota triste neste dia de alegria para os valores da
da aos cxmvidados especiais. ji CQ!lfnmar.un presença o Piesident:e minha tem. Pcrém. com denodado esforço e criatividade. esses
Femando Hemique Cardoso, o Vice-Prcsidentc Marco ~":iciel equívocos e obstáculos seria supetados em nome da arte. da cultualém de centenas de jomalistas bmsileiros e estru>geiros.
ra e da cidadania.
Essp bomosas JRSCUÇM são um testemunho eloqüente do
"Sr. PresideDle. Srls e SIS. Senadores. o País deve muito ao
quanto a República está ~ neste ÇJovemo com as coisas teatro e aos seus teatrólogos e artistas. Dumotc o perlodo autoritádo espfrito, da inlelig€ncia e das artes.
rio pós-64. quando ao censura tolhia as tribunas c a imprensa. as
As atividadcs tcab::aiS em Pemambuco, não se :restringem casa de espetáculo cumpriam através das peçaJ encenadas sua missão,
apenas ao. esj)etárulo da Paixão de Cristo. Outros, de igual gran- den.un.qavam e
a cútica.. social. clamanâopordias me!um:s.
diosidade. edificam o·nosso patrimônio artísticn-alltural. a exemE em nome da democmcia e da rultura que oeste Dia Munplo d ''O Calvário de mi Caneca", apresentado pelas ruas do Re- dial doTeatrohomebageioa todososbomeosemuiberesquemuicüe e a "Batalba. dos Guararapes", em Jaboatio, no local de onde to contribuíram e ainda boje contribuem para a continuação desse
expulsamos os invasores holandeses, COilS8gctndo, além da nossa grandioso espetáculo pelos palcos desse Bl2Sil afom. apm;eulalldo
libm:lade, a nossa nacionalidàde..
principalmente a vida nas suas múltiplas m.anifestações culturai$.
Pena que esses dois espetáculos; nesses últimos anos, em raEra o que eu tinha a dizer. Muito obiigado!
zio da falta de re<:UrsOS, não tenham sido viabilizados. Eles resulO SR. PRESIDENTE Çlosé Eduatdi> Duua) - Nada mais
tavam em. aulas vivas da história de Pernambuco e DUma arulnu:a- havendo a tratar, a Presid&cia vai encmar c:» ttabalhos, designançio necessária e de grande alcance popular. Os estudantes em di- do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
va:sos grupos. de várias escolas. se a,glutinavam para assistirem
curiosos o que someme lhes era oomado pelos professores em exposições vedlais ou lido 1100 livros especializados. já que os de uaiUre2a
ORDEM DO DIA
didática quase não se reportam aos fato& e feitos de.Pemambuco.
Nesse dia Mundial do Teatro merece menção especial a ver-ldadeim 5aga elllp!<CI1dida pela ilusae e tradicional famllia perPROJETO DE LEI DA CÂMARA N"40, DE 1995
nambucana dos Oliveira. que. com o Teatro de Ama.doies de Per(Em n:gime de~- nos ,.,.,. do art. 338. IV.
nambuco- TAP. implanlou uma vmiadeira escola de teatro em
do Regimento lur.mo)
llOSSO Estado. Tendo fomaado centenas de ateres e atrizes c de exibido tanto DO Brasil como DO exterior9 o TAP representa um dos
Votação, em tumo Wlico, do Projeto de Lei da Câmara. ri'
mais s&ios e bem sucedidos movimentos teatrais do Pais. Ence- 40. de 1995 (o' 121/95, na Casa de erigem). de iniciativa do PresiDaDdo a.iuda boje~ om autores clássicos cxa au~ mais modemos, dente da República. que dispõe sobn: a disttibuição de efetivo da
o Teatro de Amadcies de Pemambuco permaueoe fiel ã idéia força Aeronáutica em tempo de paz. tendo
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Leia--se:
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Feliz de Sa.Illo Antônio de Pádua Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sooora em onda média na Cidade de Santo Antônio de
-2Pádua. Estado do Rio de Janeiro.
PROJETODELEIDACÂMARAN•83,DE1994
Na página 3.298. 2• coluna, DO Projeto de ~to LegislatiVotaçio. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara oll vori'24.de 1995:
83. de 1994 (ri' 229191. ua Casa de orisem). que proibe a exigên·
cia de atestados de gravidez e eslerilização. c outras práticas disOnde se lê:
criminatórias. para efeitos admissiooais ou de permanênCia da te·
Aprova o ato que renova a concessão outOrgada 1 Rádio FeIação juridica de tnbalho. e dá ouuas providências. tendo
liz de Santo An1ônio de Pádua Ltda. pai8 expionr sezviço de ta·
diodifüsão SODOl& em onda média oa Cidade de Santo Antônio de
P(IIOC<l' favoráveL sob ri' 283. de I994, da Comissão
Pádua, Estado do Rio de Janeiro;
- de Assuntos Sociaiç.

Parecer favotâveL sob n1188. de 1995. da Comissão
- de Rdaçõcs Exteriores e Dercsa NadonaL

O SR. PRESIDENTE (José E<hwdo Outra) - Está encerrada a sessio.. •

(lewznJa-sea ussãoàs 17hl.3mbt.)
ATADA21'SESSÃOREALIZADAEM20
DE MARÇO DE 1995
Publicada no DCN (Seção ID. de 2I de IIW\'0 de I995

Leia-=
Aprova o ato que renova a CODeeSsio à empresa Rádio 1V
pai8 explo!ar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de Porto Velho, Eslado de

oo AMAZONAS S.A.

Rondônio.

RETIFICAÇÃO
Na pãgina 3.298. 1• coluna. no Projeto de Decreto Legisla-

tivo ri'23. de I995:
Oudese lê:

ATA DA 22' SESSÃO EM 21 DE MARÇO DE 1!195
(Publicada no DCN SeçJo de 22 de março de 1995)

Aprova o ato que rooova a concessão outorpda à ei!lp['CSa

Rádio TV do Amazooas S.A pai8 explo!ar sezviço de radiodifu.
são de som e imagens (televisão) Da cidade de Porto Velho. Esta&.> de Rond&ia.

n.

Na pógina ri' 3353, I• cohma. na lista de compo=imenlo doo
Senhores Seaadales 1 sesslo, .inclua-se por omissão o seguinte DCIDC:
Senador JOÃO ROCHA

Ata da: 288 Sessão, em 28'de março de 1995
1• Sessão Legislativa Ordinária,.da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotônio Vilela Filho e Renan Calheiros
ÀS Ü HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPREsENTEs
OS SRS. SENADORES:
Ademir Andtade - Anl&lio Carias Magalhães - Antonio
carlos Valadares- Arlindo Pono- Artur da Ttvola.- Bcocdita da
Silva - Beni Veras - Bemardo Cabral - Carlos B=ml- Carlos
Panoc!nio- Casiloo ~-CoutinboJ"'l!"- Edison LobãoEdual:do Suplicy - Elcio 7üv.,.. - Emllia Fernandes - Epi!ácio
Cafeteira- Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando &urra- Flaviano Melo- Francelino Pereim- Fmítas Neto- Gemido Melo- Ge!son Cama!a - Gilberto Miranda- Gilvam BoigesHugo Napoleio - Humberto Lucena -Jáder Barl>alho -Je!IeiSOD
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda -Jonas Pi~
nheiro - Josapbat Marinho - José Agripino - José Alves - José
Roberto Anuda -José Bianco -José Eduaroo Outra -José Foga·
ça- José Iguacio Ferreira- José Samey- Júlio Campos - Júnia
Marise - Lauro Campos- Leomar Quintonilha- Levy Dias- Lu·
cidio Porte lia- Lúcio Alcánwa- Ludio Coelho- Luiz Alberto de
Oliveira - Marina Silva - Marlucc Pinro- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Sa:ues - Ono~ Quinan Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon- Ramez Tebet - Renan
Calheiro.s - Roberto Freiie - Roberto Requião - Romeu Tuma Sebastião Rocha- ~érgio Ma.cbado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson Kleinubing- WaJdeclc: Omelas..

O SR. PRESIDENTE (l'eotanio Vdela Fdho)- A lista de
ptesença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadl:ms. Havendo
número regimental. declaro aberta a sessio.
Sob a proteção de Deus. inici.am.os oossos trabalhos.
O Sr. lo Secmário, em exercíciO, Senador JeffetSOD: Peres

procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM N" 'J7, DE 1995
(N" 328/95, na origem)
Senbmes Membros do Senado Federal.
Nos tennos do§ I•, in rme, oo anigo I II da Constituição
Federal, subm.eto à aprovação de Vossas Excelências, par.1 compor
o Tribunal Superior do Trabalho. a recondução de Antônio Maria
Thaumaturgo Cortizo, ao cargo de Ministro Classísta Temporário,
~tante dos uabalbadores. no triêoío de 1995 a 1998, na
vaga decorrente do término de sua investidura.
·
Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê-lo para
o dese:m.penho desse elevado cargo, constam do ;J.Dexo curriculum
vitae.
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Março de 1995

Br.lSilia, 27 de março de 1995.- Fenumdo Henrique Car·

doso.
CURRICULUMVITAE

ANfONIOMARIA TIIAUMA1UROO CORTIZO
Jcrnalista Profissional (DRT- BA 469) Radialista DRT BA63)
Ati"ridadcs Proftssíoaais
PJ.sidêDcia da República- Membro da Comissin CoosuJti.
va da Sern::taria da Imprensa
(198511988) -Assessor da Subsecretaria 1""1 AssuDlos de
lmpiensa c Divulgação do Gabinete Civil (198811990)
Govcmo do Distrito Federal- Assessor de Imprensa da Secretaria de Serviços Plíblicos (197411975)
Govcmo do Estado da Babia- Assessor de lmpiensa da Secretaria da Agricu11llta (1968/1972)
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Ministério da sande
Conselheiro do Conselho Nacional de Sallde (1991/1992)
EBN- ~ Brasileira de Nollcias
- Cocsclhciro do Cocsclho FISCIII (1985/1986)
Tribunal Rcgiooal Elcitonl- Bahia
...
-Mesmo nas clciçõu de 1970
Tribunal Rcgiooal do Tdholho 10' Rcgiio
- Snplcnle de Juiz Clusista R _ _ . dos Tmbalhadc>rea (1990/1991)
. - Suplenre de Juiz Classista R_...,.c dos Tmbalhadc>rea na 7" JCJ (199111992)
Tnõunal Superior elo Tnbolho
- Ministro Classista Rcprescntale dos Trabolh•"'m:s
(199211995)
R~ no Exterior
- dcsipc!o por dccreiOs Prcsidcnciais pam iracgrar delegações bnsilci!as na q 111idade de Dclcgodo doo Tnbolhado<es
(1978 c 1981) o na 'l'"'idade Cocsclhciro T6c:Dic:o dos Tnbolhaclono (1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994.),- Caúcr&J.
cias ID-.cioDais do Tdholho na OIT- cm Genebra. Sufça.

- Radiolris- Rcdatoc (197211975)
- Di=r elo Dcpnlamcnto de JomaliSmo (1975/1976) Rcp6rtcrScl<lristado Congresso Nacional (1976/1986)- Assistcn,. elo Dilotorde Progrnmação (1986/1987)- Ctedenciado divcnas
- Curso Bisioo de Eõlcação Sindical - USPIICT - Sio
vezes na Presidéncia da República - Redacor Pleno Ucenciado
para atividade sindical - Rádio Sociedade da Babia - Radiootor Pm1o- (1971)
- Curso de Ora!<lria- São Paulo- (1971)
(196311967) - Rcdator (1969/1972) - Rcdator Coaospondcnlc
- Curso de limprctação da ProvidEncia Social - INPS (1972/1975)- Locutor Notic:iarisla. Licenciado P""' ativídade sinSioPaulo-(1971)
dical Televisão Jiapoii- Rcdator (1967/1969)
- Curso lntctamcricano de Novos Ml<orlos c T6cnicas cm
Jornal Estado da Bahia- Rep6rtcr Colunista de Economia Eõlcação Sindical- UDCSCCIORIT- MWoo- (1972)
• deAutoroobilismo. (196&11970)
- Curso de Moni!O< de ImpooJo de Rcada - SecrcJaria da
Rádio Mal:t:oni (São Paulo)- Comspondcnre (1971/1974)
Roccila Federal- Sabia- (1972)
Atividadcs SiDdicais
- Curso de Apcrfcii""'Jl<Dto de LocutoJ:<s - Radiobrós OIT- Organinção Inlemacional elo Trabalho
Brasiiia- (1980)
- Suplenre elos ttablhaclon:sno Conselho de Administraçáo,
• - Curso sobre Medicina, Higicoc c Segurança elo Tdholho
eleito pelos Delegados dos: trabalóadores do Países membros~ em -sindicato dos Radialistas- BIUilia- (1983)
Gcocbra, Suiça. pam os scguinlos mandatos: 1984/1987 - Cougxrms
1987/1990- 1990/1993.
"1966- !V Col@esso Brasi1citQ de Radiodifusio- Babia
Ministério elo Ttabalho
1967- I~ BDtsilciro de TmbÍI!hacloRs cm Tcleoo- Membro cfclivo da Comissão de EnquadtOmento Sindi- 1!11!!!;caÇÕC, • Publicidade - Sio Paulocal, ICpi"OSentante elos IIabalbaclon:s (1974119n - 19n/1980) c
1975 -11 Col@esso Naciooal de Radialistas- Santa Ca1ati-suplcnre (198611983).
na
CONTCOP - Confederação Nacional dos Ttabalhaclon:s
1976 - XVI Congresso Nacrooal dos ]omalistu Profissiocm C<>umn;cações c Publicidade
nais- P1uoná
.
-Socrctário de Rclações!'líblicas (197211975)
19n- IV Col@esso BDtsilcirode Raifi•1i,.os BDtSÍlia
-SocrclárioGctal (1975/1978-197&11981-198111984)
1978 - V Ca:tgresso Brasileiro dos RtdiaHstas Bahia
-Socrcláriode Relações !ntemaciooais (198411987)
- Socrclário de Fmanças (1981!1990)
1979- VI~ Naciooal dos Radialistas- Ccanl.
- Ptesidcntc (1990/1993-1993/1997)
1980- XVIII COngmso Naci.ciw dos Jomalistas- Brasilia
FcdcDçio N1cioca1 dos Tdbalhlllolos em e _ . deRa1982- VHCongresso Nacional dos R•ttiaHstas- Blhia
diodifusio c relcvisio (Federação Nac1onal dos Radialistas)
1984 - XI Congresso lntcramcric:ano da Inrenw:ional do
-Conselheiro do Conselho Fiscal (1969/1972)
Pessoal de Conoios, Telégrafos c Telefones- Ama=
- Vace-Prcsidentlo(1975/1978)
. 19.84- I Congresso Extadnalde Radialistas- Alagoas
- Socrclário de rllWlÇU (198111984)
1984- VDI ~ NaciooaldosRMigJjsas- Ceará
-Presidente (197211975-198411987- 198711990)
1984- 3oEncom:ro dos RacEaUgt'S do Cear!- Ceará
Sindicato dos Radialis<u da Babia
1985 -IX Congresso Nacíonal de Radialistas Alagoas
- Socrclário (1965/1967)
Outros Evco.tos
- PrcsidCDic (196711969)
1973 -IX Confcm.cia Nacional dos Jornalistas- Ccanl.
!Dslituto Colnn>l do Trabalho- ICT (Sio Paulo)
19n - XI C<>nr.m.cia Nacional elos Jornalistas - A.mo2ll- PtesidciJI.C elo ~o ''SalvaclorTolcsaoo" (1971)
Outra atioldades
19n- C<>nfmncia sobre Dircilos Humanos c Libetdadc
Ministbio da Justiça
Sindical oas Amédcas- México
- ConsclhcitQ elo Coosclho Superior se Defesa da Liberda1979 - Pa!csll3Die no I Símp6sio Gciano de Imprensa de de CDaçio. Expiessio (198811990)
Goiânia

eu.- -
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1980- n Simpório Naciooal de Tdinsilo- ctnwa dos Deputados- Brasília
1982- I Seminário Nacional solm: Finanças SiDdicais- Bahia

Março de 1995

Nome: Mauricio Monteiro San.t'Anna
Nacionalidade: Btuileira
Esudo Cwfr C.uado
Data de Nascm>eUID ll-7-1934

.a.,.•

F'iliaçio: v
Sonl'Anna- Marieta MooteiroSant'Anna
1983 - Seminário som. Estado Alu.ai e Pcnpe<tivas da
Fdncaçio Obreiia no Bmsil- OIT- Bmsília
Idem idade 175.042 - Ministirio da Mariuha
Certificado de ReserviSta 1• Categoria: 167.504- 6• Zona198S - Conf...sncia no ENAI- Encontro Naciooal das b
sociaçõe< de impreosa- Brasília
201"Seçio
1986- Pale<tDnle oa m Semana Paraease de JnfOIIDática- CPF: 042 252 797-15
Endetoço A •. Mancaoi. 616. Apartamento 503 Mamcani
1991 - Paleslmlte no EDcon!ro IntmlJicional som. Sindica- - CEP 20511.001 R10 de Jane110- RJ
Empreu Empoa.& de Navegaçi<>AliançaS/A
lismo. Dcmoctllcia- M6xioo
1991 - Confe:rSncia Tnrcmaciooa} sobte Integração. DesenCargoo C..fe de Miqumas da Mariuha Mercante
Presideue da Fodonçjo Nocioa.al dos
volvimento e DeDltOCaCia- Costa Rica
Tmbi.Ib.tdora em Tramportes Marltimos
1992- Coosr=o da L1R- Sio Paulo
FluvW.s c~- FN1TMFP
1993- Expositor 110 CongleSSO Comemorativo do Cinqúen~sideue da c.:.doderaçio Nacional dos Tmbalbado= em
tenhioda CLT, promovido pelo TST e Academia Naciooal de DiTranpones Marl.uno& A.f'f'OOI c Auviais-CONTI'MAF
rcilo do Trabalho
. . ESCOLAR IDADE.
Colldecorações
Cuno Pnmano ~x<>U """ira Passos 1941/1945
- Ordem do ,Mérito Judicürio no Gnu OfiCial- ll-081988
Ginis>o Ar<. 91- Ccl<-PcdroU 1956/1957
Escob dt Manaàa Mctcante/RJ: Curso Fundameatal de
- Grii Cruz, por promoçio- 26-06-1992
- Diplom& de Bons Setviços !'=lados à Radiodifusão do Máquínas 1957 I~Y
Escola dr M&.""ld\a MrTcante/RJ: Aperfeiçoamento para 2°
Paraná- 1988
- Dip!Om& de Sócio Hono!ário do Sindicato dos Radi.ilis1as Maquimsu·M.lC..n«.a !'~~"~"'
E..scoU. -dr pr,.t.&."'lnb• ~e/RJ: Aperleiçoamento pare 1°
doCealá.
Maquimsta-M..lC..niiLI I C. M!co Jr Maquinas),l971
Formação Escolar
Ad..mmu~· dr~--~· Fundação Técnico EducacioPrimârio: Escola Getúlio Vugas- Bahia
nalSo.lza ~ J-J-\ JQ-"
Ginasial: Gin.isío Estadual G6es Calmou- Bahia
Dtrruo .._.. rdao.lr t ~t>mtiria Augusto Motta- SUAM.
2° Gnw: il:K:ompleto
Superior: equiparado nos teimos do Dc=to-Lei 972/69 que 197811981
~~~aProfu~o~J~

Dados Pe.sools
.
.
Nome: ANTONIO MARIA 1HAUMATIJRGO CORT!ZO
Filiação: Manoel Coltizo Bouzu (falecido) Esmeralda Dati-

va 'fhauJ!ta111Ig0

Idettidade: n"009.659 SEP/DF23-1Q-72
CPF: n"007.139.535.0Q
NaDmllidade: Salvador- Bahia
Est. C'wü: Casado

Residincia:SQS 116 BlocoKapt"101- Bmsilia-DF
Telefooe: (061) 346-3802
(À Cmússiúnle CoiUIÕtuifiiO, J"'lifrz e Cidadania.)

MENSAGEM N• !18, DE 1995
(N" 3291!15, "" orfa:em)
Membros do Senado Federal.
Nos tem>os do § 1•, lu flue, do artigo 111 da Cooslituiçõo
Fedeml. submeto i a.puvação de Vossas Excelências, o nome do
S...bor Mauricio Mooteiro San!'Anna. pom compor o Tribunal
SUperior do Tra.balho. no cargo de Suplente de Ministro Classista
TeD:J.póiãrio. representante dos trabalhado~ no triénio de 1995 a
1998. na vaga docorrente do término da investidur.a. de Miguel
Senh~

C1JR.SO\ \l''!·k "-15
I -- ~:~ .lr >nrn .......'l Sindical

oRrrni

, .. m~.

2- Cuno. f<u.to.•-

..~r

1986

l ~Sindical

ÜlstJQJt._'llwll..-.. ..._ Trahabo
SioPauk>- !f> J l~oW> ... :2·2-1967
3- Mtk."ldo*-opa 4., ta.a Smdica.l

Sec1TfMla

~·

com a cola~•~

t ra~· hdlsuia e Comércio de São Paulo,
cub!ia.l doT:riéãlbo-TWI- 23-

do· u.~,

3-1967 à JJ .) , .......
4 - Gala.• f- ..-.. .-n y Coot.abte en la Empmsa- Para Dirigcnlc5 SIDCix~

orr- Ú'tJCT'

~,..-...J

õe Perfeccionamiento Profesio-

nal yT6anoo
Turm-

19'~

.5 - ~ k"fn h'mJ.&C1on Profesional Maritima em
los Países de A~Dn"K.a an ~
Carai:u - \ nJr AH' la
Mano- 1935

6- Ec::oootma ~--1t"'Q1l! Análise. Perspectivas e Opções
Escola Supcn.:w dot Gunn - 1990 - · CARGOS DE ADM!~'ISTRAÇÃOS1NDICAL
A - Eleito Otn:tar Beoef1c:eote psm o biénio 64'66 no Sin-

AbmoNeto.
Os méritos do indicado. que iDduzir.an a escolhê-lo pomo de- dicato Nacional de Maqumasda Marinha Metuntc-SNOMMM.
B- Eleito Tcsourcuo para o biênio 66/68 no SNOMMM.
sempeDbo desse elevado cago. coostam do aDe'JCO mrriadum ~
Brasília. 27 de março de 1995. - Fen:umdo Henrique
C - Assumiu o cargo de SccreWio para o biênio 66/68 no
SNOMMM.
Cardoso.
D-Eleito Secn:tá.rio para o triênio.7Jn4noSNOMMM.
CURRICULUM VITAE
E - Eleito para o Conselho de Rcpresc:ntantes da Fcdcraçio
MAURÍCIO ly!ON1E!ROSANT'ANNA

Nacional dos Trabalh~s em Transportes Maritimos.. fluviais e

DADOS PESSOAIS

Pescado=- FNITMFP -,em 1971.

Março de 1995
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F- Eleito Presideote do SNOMMM cm 1974.
G - Eleito para o Conselho da Confedeaçõo Naciollal dos
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Local de Nascimcnto: Poota Grossa- P813Dá
Estado Civil: Casado
•.
Fi1iaçio: Locmtdo de Paula c Silva c Ze1lDda Lac=la da Süva

Tmbalhadon:s em Transportes Mmtimos. Aéreos e Auviais CONITMAF,em 1974.
LLEndcnçoo
.
ResideDcial: SQS 308 BL A apl" 108- Bruília- DF
H- Eleito Vice-Presideuto da CON'ITMAF em 1980 e=-Telefone: (o61j 24U781 : . .
~
~
leito em 1986.
~_ ~
I - Eleito Presidente da FN1TMFP em 1983 e reeleito em
Com=:ial: Tn'bunal Superior do Trabalho
. !'taça dois Tiibunais Superiol<s
1986. 1989 e 1992.
J - Eleito Diio1or do Depaltameoto Jri.t=i.ndical de AssesBmilia/DF
soria Parlamentar- DIAP. cm 1983- Bmilia.
70CJ)7JJOO
L - Eleito Diletor da C<Dttal Gen1 dos Trabalhadolts 1.2. Do<umcnt.çio
CGT, em 1986, Rio deJlllleiro.
acm!ade Tderrid•de· 539.241-1- PR
M - Nomeado Conselheiro do Cooselho Consultivo da SuTitulo Elcilodl: 2664780604- 2'Zooa- OÍritiba- PR
CPF/MinistmodaF~ 171.(!32391-15
perinleadéncia Nacional da Marinha Mm:aJIIc - SUNAMAN, cm
1986/1987.
'c..i. Na<. de Íúbiiltaçfo: 0311401
Oldem dos Advogados do BiaSil - Secçio do Paru>A:
N- Nomeado Conselheiro do Conselho Superior do Tnbalho Mmtimo, em 1988.
10.566
O -Eleito Presidenr. da Confedeaçio Naciaud dos Tmba- 2. Fonuçio Es<u!B
lhadores cm TI3DSpOI<es Mmtimos, Aéreos c Auviais - CON'IT2.LSuperior: Db:átO
MAF, em 1989 e reeleito em 1990 e 1993, m;pcctivamente no n e
Foculda!le:.F;~de Dileitode Curiüba
ill Congresso Nacional da entidade.
1.<><21: Ouibllo - Paraná .
. Cobc!usiÓ: IS.dejllhode 1982
REPRESENTAÇÃO SIND!CAL!N'IERNACIONAL
P- Dele~ dos T~ ii Conferência Maótim& da
Z.Z. C uno Colegial
orr. Gcncbm. 1976.
Escola: Colégio Novo Atencu
Local: Ouibllo-•
Q - Dclcgado dos Trabalhadolts ii ConfCIÓI!cia Técnica
Mmtima da orr. Gcnclxa, 1987.
Conclusio: Dezembro de 1967
R- Eleito Membro do Comil! Exeanivo MmdW da Fcdc2.3.. CunÕ Glnaoiol
tação Inttnw:ional dos Tiabalhadorcs cm Transportes- ITF. cm
Escó1a: ~ Regeotb Fetj6
1980. em Miami, e reeleito em 1983, em Madri.
Local: Ponta<lrossa-l'almá ·
S- Eleito Membro do Comitê de Prüicas Aceitáveis da rrF
Cobclusio: Dezembro de 1960
cm 1980, cm Miami; c =leito em: 1983- Madri; 1986- Luseml.A. Cun10 Primário·
butgo; e cm 1990- Florença.
Escola: Gmpo Escolar "Professor Júlio Teodorico"
T- Eleito Membro Titular. da Comissão Paritária Mmtima
Local: Poota Grossa-da OIT,cm Gcncbm. 1987.
Cobclusio: Dezembro de 1956
u - ~legado Lalino-Americaoo ii Confcrênc:ia da orr so- 3.. Curoos EmaWrriculorcs
-3.1 Habltaçio Espec:illea ..., DIRito do Trabalho
lm> Droga!; c Alcool na Indústtia Mmlima,Genebta, 1991.
Promoçio: Faculdade de Dileilo de Olrititia
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1994••- Manriào Monteiro
Sant'Atma.
LoCaJ/Epcx:a: Olritiba-P813Dá-1082
Dmaçio: 180horu
1
- (À Comissão de Consfftuição,Ju.rtiçae 0

z±mh.)

MENSAGEM N" 99, DE 1995
(NO 3301!15, no orlgan)

.
ScnhOICS Membros do Senado Fcdcnú.
Nos t=os do § 1•, iD !'me. do artigo 111 da Constimiçio
Fcdetal, submeto à aprov~ de Vossas Excel&lcias, para c:ompo.o Tnl:unal Superior do Tmbalho, a I<COI1duçio de LEONAIDO
SILVA, ao cargo de Ministto Classista TC!Dj)O[irio. _.,.mamc

dos trabalhadores, no trioSiúo de 1995 a 1998, na vaga doccne.nf:e
do témlino de sua investidura.

3.2.~ UIÚ'fenitirlc)

..

Promoçio: CÕllgrcsso Nacional
LocaJIEpoc:a! Bnlsilia ~DF- 1982
Dmaçio: 15 dias
3.3.. Cuno de Orat6ri.a Mldia
Promoçio: Ccnbo Vi<:entino de FO<ID&çio i'oDDJIJICille
LocaiiEpoca: CUrillllo-.P813Dá-1981
Dmaçlo: 40 horas

•·

3A. c.mo ResldcDc:lol de Educ:açio Slodl<ol

Promoçio: instituto Cu1tuml do Tmbalho
Locai/Epoc:a: Sio Paulo- jODOim de 1981 .
Dmaçlo: 45 dias
3.5. Cuno de Onot6rla Báslc:a ·

Promoçio: centro v-1CClllino de Fcmnação - 1ocaiiÉpoca: Olriuba- P813Dá- 1980
IJuiação: 40 horas .
Bmilia. 27 de março de 1995.-Femando HcnriqueCar·
3..S. Curso so!>re Apllcoçio Tributária, Imposto de Rcn·
da, ICM, IPJ, FGTS, eloc.
.
~ ~
~ Promoção: Sindic:ato doo Caotabilistas do P813Dá
ctJRRICULUMVITAE
Locai/EpocO: Olritiba- P813Dá- 1976 .
LDailoSP.....m
IJuiação: 40 horu
·
. . · .
Nome: LEOI';ALDO S!LVA
3.7. Cunu sobre Previdência Social e Acideote do TraData de Nascimento: 18 de novembro de 1944
balho
Os'm&itos dô indicado. que me induziram a escolhê-lo para
odesempeDbo desse elevado cargo, constam do anexo curriculum

--·
-ritac:·

.
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Promoção: Imtitoto Nacional de Previdência Social
...

5.1. Ministro do Tn'bunal Superior do Trabalho desde 25 de
junho de 1992.

Locai/Epoca: OJritiba- Paraná- !075
Dumçio: !Oh<xas

.

.

:

..

.

3.8. Cano de Análise de Balanço, Reansos Humanos e
Admloi<:ração de Pessoal
Promoção: Sociedade Paranaense de Esrudes de Administração-F~ das Ioaústrias do Paraná'
Locai/Epoca: OJritiba-Paraná-!~(3·:
Duração: ,!O h<xas
.
.. .
. . .. .
3.9. c,.... de Pslcologiá- A..Wação Pessoal aa Admi-.
nistraçio
.
..

PieDioçio: Associ•ção'dos Diri8entés de Veildãs do Brasil.
·Locai/Étx>
. . -·
poca:· O!Íitiba. ParaJIÍ. .1972
. . . . . ' . ·4. Conferindos e Congresooo
4.1. Coofer&!cialntenlaciooal do Tiabalho
.
LocaliData: Q,pnização IntCmacional do Trabalho- Gene.
braS1llça-6a24dejmbode 1994 ·
'
·
4.2. CoiJI"SII!O ComemorativO do Cinqüen~O da q:.T
LocaliData: - - D F - OUillbro 1993
Promoção: Tn'buDal SUperlc< do Trabalho
4.3. Congi-csoo Nadonal doo Trabalhadores 110 Coméráo ·
'Local!l>ata: Brasilia-DF20a:zi-05-1993 ..
·•
ProDJOçio:' Coofedenção NaciOn.d dos T"!baJhado<:e•

'Com&cio

.-

-.
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4.4. eougreS.O do CinqüeotáJiiriOda Justiça do _Tr:abalbo .
Promoçio: Tn'builal Superlc< do Trabalho
LocaliDa!a: Brasilia - DF- 1• a 03-05-1991
45.1° ~miaário de Direito do Tr-abalho de Curitiba
Promoção: T .R.T. da 9" Regiio; AMATRA 'e JURUÁ Edi-

LocaliDIIIa: Curitiba- PR-'22a 24-04-1991
4.6. Seminário sobre Direito Constitucional do Trabalho
e V Coagrcsoo 8.-..iiáro de Dlmto Coletivo do Trai>alho
Pibmoçao: LTr
LocaliDa!a: Silo Paulo- SP- 21a 23/1111990
4.7. 1° Co.ogre:sso Nacional de Direito do Trabalho DO •

Paraná ·
Promoção: T.R.T. da 9" Regiio, AMATRA e JURUÁ EdiLocaliDala: OJritiba- PR- 1• a 04-05-1990
4.8. Encontro dos 'I.:rabalhadorcs no Comércio.
ProiiXlÇio: Coofederação Nacional dos Tiabalhadores no
Com&cio
. .
LocaliDIIIa: Brasilia- DF 19 a 23/11/1982
4.9. Eaeoatro dos Advogados do Paraná
Promoção: <lidem dos Advogados do Brnsil - Seoçio do
Paraná
LocaliDIIIa: OJritiba- PR- lia 14/08/1982
4.10. Ciclo de CoDferâK:ias Comemorativas aos 153
anos de Cursos Juridicos
Promoção: o.rlem dos Advogados do Brasil - Seeçio do
Paraná e D.A.C.P.
LocaliData: OJritiba-PR-11 a 14-08-1980

5.2. Suplente de Juiz Temporário oo Tn'bunal Regiooal do
Trabalho da !r Região. empossado em noVembro de 1988. convocado para aruar em novembro e de2:cmbto'1988. de janeiro a
maia'l989, de maio a dezembro'l990. em fevereim'l991 e de jmho
julbdl991. Rcamduzido na mesma fuoçl!oem dezembro'l991.
53. Suplente de Vogal na 5' Juota de Conciliação e Julgamem.o de Cmitiba. Convocado pua atuar nos Ioeses de setembro e
oulllbro de 1988.
·
SA. Integnnte da Reprosen1ação lntemacional da Coofederaçio Naciooal dos Trabalhadores no Cométcio- CNTC, eleilo
em30dedezembrode 1991.
S.S.Integnnte da [)imoria da Federação dos Tmbalhadores
no Com&cio do Estado do Paraná, na qualidade de Primeiro Se-cm:áiiõ, eleito em 1987.
·
5.6. Imegrame da Diro!Oria do Sindicato dos Empregados
no Comhcio de Curitiba. na qualidade ~ Vice-Presidente. de
1973. 1979 e. apóo;, Sea<tlrio'Genú até 1990.
5.7. Integrame do corpo dooente da Faculdade Católica de
AdministraÇão e EcOilOIIlia, nas caâeir.ls de ''lnstib:lições de Direito Público e Privado" e "Legislação Social", alé março de 1987.
5.&. lntegnnte do Conselho Regiooal do Setviço Nacicmal
de Aprendizagem Com=ial- SENAC, de junho de 1987 a 1992.
·
5.9. Adminslrador do Grupo Médico- lnstilllto de EDdocrino1ogia e Doenças Metabólicas- 1975 a 1979- Curitiba- PR.
5.10. Gerente Administrntivo e Cootador da 6tica Boa Vista
Ltda..de 1971a1975-Curitiba- PR.
5.11. Conlador-sócio da Empresa de Contabilidade AssessoriaJurldica Contáhil-1968 a 1971- Olritiba- PR.
5.12. Contador da Em!""sa Nilo Gasp=uo & C'~a. Ltda.1961 a 1968-Curiuõ.a-PR..

6. Referêuclas
6.1. Pessatis:
à) Professor Mlltoi::t Luíz Pem.ta
Ministro do Superior Ttibunal de Justiça
Bmsí!ia-DF
b) Doutor Luiz de Lacerda Filho
·
Médico e Pro(essor da Uoiversidade Federal do Par.má

Rua Manoel Eufiásio. n° 750- Ap. 13
Olritiba- PR

c) -Doutor Indalécio Gomes Neto
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
Praça dos Tribunais Superiores SIN

Bmsí!ia- DF
6.2. Bancárias
a) Banco do Brasil S/A
Agência Central Brasília- DF
b) Banco do Bt3Sil SIA
Agência Central OJritiba- PR
Brasília. 2 de agosto de 1994.- Leooaldo Silva.
(À Comi:siio<k ConstirWçfib.JI/SlÍfd <Cidadania.)
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4.1L Cldo de Conferâldas50bre l«gissação Trabalhisla
(N• 33MJ5, na origem)
Promoção: Coofedetação Nacional dos Trabalhadonos oo
Comércio
.
-SenhOIOS Membros do Senado Federal,
Nos tennos do § 1°, in fin~ do artigo 111 da Constituição
LocaliData: Salvador- BA- 10 a 20-5-1975
Federal, submeto à aprovação de Vossas Excelências. o nome do
5. Experiência Profissioaal
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Seob~,. JOS~ ZITO CALASÃS RODRIGUES, pcra COmpo!' o Tri!>mal Superior do Tnbalho, DO cugo de SupleDie de Ministro
Classista T<lllpOlirio, _..tante dos tmbalhadolo$, DO lri&úo
de 1995. 1998, na vasa dec:oo:cote do t&miiiD da ínvestidma de
Walter Vcttote.
.
Os méritos do indicado. que me induziram a escolhô-lo pcra
o des:empeubo desse elevado eargo~ constam do anexo eurritulum
vitae.
Bmsilia, 27 de março de 1995.- Fenumdo lleariquc C...
dooo.

PARECERES
PARECER N" 104, DE 1995
Da Comissão de Constitução, Justiça e Ciciada·
ni.a~ sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1992
(Projeto de Lei n° 566aB, de 1991, na
de origem),
que "indui os asilos na abnmgêacia da Lei o 0 6239,
de 19 de setembro de 1975, que regula as açõcs de
despejo de 'hospitais, unidad.es sanitárias oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino".

CURRICUWM VITAE

Relator: 8enador &peridião Amin
Com fundamento no art. 65 da Constituiçio Fedcl3L veio i
delibernção do Senado Fedcl3L na qualidade de Cssa rcvisool, o
Nanio: JOSÉ zrro CALASÃs RODRIGIJES
Projeto de Lei da Câmara n• 99. de 1992. aprovado pela Câmara
Data de Nascimento:Zô-10.52
dos Deputados, que "inclui os asilos na abrangência da Lei n°
Natuialidadc: ltabaianinhe -SE
6.239, de 19 de setembro de 1975. que regula as ações de despejo
F'iliaçio: José CUsis c Josefa CUsis Rodrigues ' ·
End. residcocial: SQN 313, BL D, apto 404Fooc: 274-2159 de hospitais. unidades sanitárias oficiais, estabelecimentos de SaúEnd. comercial: Av. W/3 Nade, Qd.SOS, BLA,Lote I a.... de e ensino".
O projeto em exame tem por objetivo dar. também aos asisilia-DF- CEP: 70.730-517
los de uma fonna geral ~na qualidade de instituições da. mais alta
Doalmc:ntos:
rel_evância SOcial, que -ptestadotas de serviços fundamentais A poCmt. Identidade: 544.654
ptJiação -. o tratamento diferenciado e especial coocedido pela Lei
CPF: 039.574.465-20
no 6239nS aos hospitais, unidades sanitárias ofJCiais e estabelec:iCl'Ps: 73.51,3Série521
~entos de saúde e ensino, em caso de ação de despejo. Foi iD,icialc. Habilitaçio: 005958722
T. Eleitor: 769905902/13, Zona 276. Seçio 180 (Ube· meote relatado pelo ilustre então Senador F13I1Cisoo Rollemberg,
cujo parecer não teve a oportunidade de ser aprtciado por esta eo..
raba)
'
missão.
_
Dados Culturais:
Encaniinhada a proposição à Comissão de Constituição,
j• Gtau: Coltgio Boulanger Pucci- Ubcmba
2• a..u: <completo> Colégio Esracklai Castelo Biinco .: Justiça e Cidadania. a ela compete, nos temtos do art. 97 combinaUbcmba
.
do como art. 101. ll. 4, doRegimenlO lnlemo, examinar a matéria
3• Grau: Matiiculado no Centro de Ensmo U!Íif"J<ado de · e emit.i:t: o cotrespondente parecer.
E Orelatório.
Brnsllia (CEUB). no 100 Scmestre<lo O!rso de Direito. Fonnando
Voto
emJunbaf9S
Cargos FuDdonais:
A ~ição:-~-a fonna de Projeto de ;..ei da Câinar.i n°
- Direlor Se=tário de Educaçio da Confedcraçio NaciOOaf 566-A., de 1991. de autoria do Deputado Geraldo Alclcimin F'dho,
dos Trabal!ladotes na Indústria (CNTI).
foi apresentada em 4 de abril de 1991.
Mandato: 29-S-92 à 28-5-96
Em 29 de oun.zbro do mesmo ano.. foi aprovada com parecer
favorável da Comissão de ComtitUição e Justiça e de Redaçlo da·
- P=idente da Fedcnçio dos Tnbalhadoo:s ~
quela Casa Legislativa. que, na oportunidade. se prcmunciou pela
QuímiCãs e F:mnacêuticas do Estado de MiDas Gerait.
sua Constitucionalidade, juridicidade e boa t6cnica legislativa. reMandato: 17-4-94à lô-4-97
- P=idente do Conselho Comultivo da Sooiedade Inte:a.- cebendo a redação f)Jl31 aprovaçio em 4 de oovembro e 1992...
Ocorre que. em 21 de outubro de 1991. foi publicad4 a Lei
mcricana. pua estudos do meio ambiente..
n° 8.245. de 18 de outubro de 1991. revogando expressamente
Mandato: 28-10.94 à 27-10.96
atmvós do seu art. 90. a Lei u• 6.239, de 19 de se-bro de 1975.
- Membro do Conselho Nacional de Seguridade Social.
que se pretende aketar com a presente proposição.
Mandato: 6-5-94 à 5-S-96
CondensoU a
8:145/91. cm seu bojo. o ordeoameDr.tr
- Conselheiro do Conselho de Recursos da Previdência SO: · juridico referente à alocação de imóvel urbano? e. especialmente.
cial (CRPS)
dispôs sobre a matéria ventilada :oa Lei n° 6239ns oo seu art. 53.
Mandato: 9-6-93 à 8-6-96
ji com a inclusão dos asilos. conforme se pm:eituou:
"Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais.
Bl3sília, 12 de dezembro de 1994.- José Zito Calasãs Rodrigues, Secretário de Edue&çio da CNil.
unidades sanitárias oficiais asilos. bem como de estabelecimeruos
de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Públi(À Comissão de Constituição, Justiça e Cída~
co. o contrato somente poderá serrescindido:"dania.)
E aí seguem-se os beneficies conferidos a tais instituições.
Desta forma. maoifestamo-nos pela prejudicialid&de do ProA VISO DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
jeto de Lei em exame. em funçio da perda de seu objeto, razio
N" 83194, de 24 de !IWÇO último. ......,mhondo inf~ pela qual propomos o seu arquivamento, DOS termos do art. 133,
cs sobre os quesitos consWI!es do Roquerimeuto n° 20S. do 1995. (, do Regimento [nlemo.
de wtoria do Senador Gilberto Miianda.
Sala das Comissões, 22 de !IWÇO de 1995.lris Rezende, P=idente - Espcridlão Amln, Relator As infoanaçlles foram eocamlnbadas, em origiRamez Tebet - Ademk Andrade - Jader Barbalbo - Edison
nal. ao requerente.·
Lobão - Romeu Tu ma- Josaphat Marinho- Jefferson PerezO Requerimenro vai ao Aiquivo.

DadooP.......,:

b.dúsinas

.cerno
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A Cõnswuição atual. no que diz respeito à~ de que
Lauro Campos - Lúcio Alcântara - Bernardo CabraJ - Antônio Carlos Magalhães.
··
·
tratam estes autos. manteve a mesma orientação da anterior. . ,
Nos termos do mciso x do artigo 52 da Constituição em viPARECER N" lOS, DE 1995
gor. compete pn••;r.tJ\1 a mente ao Senado Federal. "suspender a exe-

Da Comissão de Coustituição, Justiça e Cida·
chmia sobre o Oficio •s• n•t, de 1985 (Oru::io n° S, de
1985, PJMC, na origem), do Seubot" Presidente do
Supremo Tribunal Federal, cucamiohando ao Senado Federal cópia dos acórdãos proferidos por aquela
Corte nos autos dos Recursos Extraonlinários n<'s
63.357 e 63.665, que declararam a inconstitucionalidade do Decreto D 0 51.668, de 17 de janeiro de 1963.

.Relator: Scuador José Fogaça.
Pelo Oficio ''S" n•l, de 1985 (n• S/85 P/MC, de 11 de feve:reiro de 1985, na origem), o Senhor Plesidente do Supmno Tribunal Federal encaminha a esta Casa, para os íms previstos- no inciso
vn do art. 42 da Constituição Federal, então vigente, cópia dos
ac6tdãos proferidos por aquela ~ n~ autos dos Recursos Ex.
ttaordinários n~ 63357 e 63.665, que declararam a incoostitucionalidadodo De=ton•SI.668,de 17 de janeiro de 1963.
Ao ofici~ além do ac6rdão, foram anexadas cópias da versão dO ~gistro taquigr.ífico dos julgamentos.. Cópia do Decreto
. ~~ incoo~tibJciona.l acompanha este Parecer.
Em ambos os rean:sos. o Tribunal Regional do Trabalho da
Oitava Região. Estado do Pari., entendeu que o Decreto n° 51.668,
de 17 de janeiro de 1963. invadiu competência do Congresso Naciooal ao estatuir salário proflSSional. uma vez que a alínea a do
~- xy do ut. 5° da Constituição Federal de 1946 (como a
ama!) reserva à União a competência pua legislar sobre direito do
trabalho. e o inciso rx: do art. 65 da mesma Carta. confere ao Congresso. com a sanção do Presidente da República. a tarefa de legislar sob:e todas as matérias de competência da União.
Incoufonnados. os reconentes impetraram os Rf"""U"SIs Ex.traon:iinários em questão, com fiinda,.,..nro na alínea b do inciso
m doart.101.combinado com oart. 135 da Constituição de 1946,
pois o rema único era a coo:Stituciooalidade ou não do diploma legal em questão.
A ProcUiadoria-Geral da República Õpinou pelo não conhecimento dos recursos. E nesse sentido foi a unânime decisão do
SDJXCDO Tlíbunal,já sob a égide da Constituição de 1967, no seu
. texto primitivo. A emeritã dos ac6n:iãos está assim redigida:
a) R. E. n• 63.665.
''Inconstitucionalidade do Decreto D0 51.668. de
17-1-1963. pois cabe à União legislar sobre_ direito de
trabalho, e, a.ssirii. não poderia a lei ser substituída por
um decreto do Poder Executivo."
b) R. E. n• 63351.
SaJário Protlssional de Marítimos.
I- O deaeto-lei u 0 3.100, de 7-3-41. não contém
direttizes que permitem ã institUiÇão dC SaláiiO proflSsiOih para maritimos~
II- O R:guiamento anexo ao decreto n'" 5 1.668'63
não pode substituir a lei para aquele ftm nem tem eficãcia :t-ara iSSo."
A comunicação dpo Supremo Tnõuna.I Federal foi feita a
esta Casa em 198S. Além dos perea.lços naturais, os trabalhos
coostituintes noo anos de 1987 e 1988, tivemm prima.zia sobre as

proposições nonnais da Casa. Com a prollllllgação da atual Constiwição, a Pn::sidéncia do Senado, com aquescência do Plenário,
determioou que todas as matérias eriJ. tramitação nesta Casa. antes
de 5 de_outubro de 1988. fossem examinadas por este Colegiado.
E o relatório

cução. no to::lo em p.une. de lei declaxada inconstitucional por decisào defmit1va do SupremO Tribunal Federal". Esegunbdo dispõe
o inciso II do .an1go lO! do Regimento Interno desta ~compe
te a este Coleg1•d.:! .apn-scnt.ar o respectivo Projeto de Resolução.
A dec1s.iv 0..1 Supremo Tribunal Federal deve ser definitiva
(art. 52. X. CJ .) e lorrwil pa- maioria absoluta de seus membros
(art. 997. cr.) ..... C"ll!=Cnciil de "quorum" foi cumprida e quanto a
isso registr.am .amho..~ ll\ .Jcóni.ios que a deci~ fqi unânime e a
ata que estJ"e~ pre-.tnhtes e votaxa.m dez dos onze membros do
Tribunal. O O fi;:"· pc-ç• .. estibular deste" ProceSso. infomia que os
ac6rd.ãos fcnrr. r-..f">ii;·.&Jos no "Diário da Justiça" de "3"-9-69 _(RE
n° 63357) c- l 7 ·...- i-.~·. RL c'" 63.665).
, ·
Compc-t1n.o • t-UC" Rc-t.tor apresentar Projeto de Resolução
suspecdend..) • C"H"("l..~·~ do Decreto declarado incoostitucional
pelo Suprerrw I N'l..r-..1.~ l c-dcn.L Ocorn:, entn:.tall1o, que vinte e
dois anos ~e rw , . . . .: .:-: .!t"" l..k aquuela. decisão e fàrta.le~Iaçio trabalhista ~'t-n-~r. '* !--..mo. jâ. revogado exprc$sameDtc, pelo
Decre10 s. n .J~ ' : ~. puhhcado no DO de 18--2-91, p. 3.056 e
Sup!emen~:, · I "' , ·. . l. r..:• dC' qualquer força exeCutória: · ' · ·
Ern c, • ~ ... a ... '"'" pro'lf"'OabO o arquiVamento destes aulos,
por esturro... : .... __ .. , ...... ~.ru.i.Jdade.
: : · -··
, ..
S.al ... ..:...&.•, '"'~''".,..\ .:.:.J.-95 -!ris Rczendc,. PmsidentcJosé Fo~otr,.a ~o, ... .,. W.on.aJdo Cunha Lima- Ademir Andra·
o

de- ramn 1 ri~ot"t 1-l:.>l!Ku Tuma- Jetrersou Peres- Roberto
Requiio- J•.-....c:'h.tl \bnnbo- Lúcio" Alcântara -Esperi.dião
Amin- )<AJff b .. rt..:h<• • l .auro Campos.
o

~J.I.

f'"-f "[!lf 'Tl 'Teo[Onio Vilela Fllho).-: O Expe-

5,,.....~ .~-

·· ~

cret.L·wt:r n,.....

-r

-·. di- lei qu_e serão lidos pelo Sr. 1° Sea:lt.• JdfersorrPéres

PR OJI l o I •! L f I DO SENADO, N• 86, DE 1995
n~ '!IUbt"l' IIK'Ctlti'fos ã instalação de emp~
~ r.t.n ..... '" • ~os, partes, peças e compooIH'IItn ••&P-....~-··..s rqiões CmDomicamente des--

r.. ~ot"Tt.~ ~~'"' a.pccitica..
o c,'(l~'"' ...... ,.,..-uJ ~ta:
Ar:. !
comporw-ntt"\

nas

Rc-!!l•·>('~

nídosriC'~

A.\ ~ ~' l•hn.:mtes de veículos. parteS.
or. tn"S.U.!Mias e que venham a se

peças e
instalar
"ll"'!r ó.> pais farão jus aos benefícios defi.-

._L-",.

"-" "'·,.~"'

f'

k-1

§ 1• pan '"''~'" .lrc. itl as iiea:s goograflCaS coo.templadas
corresp..-on..xm ~"" I ~..:...l>." .:10 ~banbão, Piaui. Ceará. Rio Grande
do None:. Pu~.t'+ f-'rrr-..çn~c.o. Alagoas, Sergipe, ·bahia, A~.
Amaz.çrw., Anu.p.. f'o~.n... k.mdõnta. Roraima e Tocantins. além da
área do esl.ld• .;k ~_t.n.._,_ <..!«-r:~u mcluída no Polfgono das Secas.
§ ;:! 0 A., \·OTTU.) ~lendas no caput deste artigo c:ompteen·
demos fabncA.."llt"\ J..~ w-pantes bens:
a) veiculO$ dt" p.as.Ygeuos e de uso misto e jipes;
b) carmoncta.s, furgões. "pick-ups" e semelhantes:
c) .,.ciculos de u-ansporte de mercadorias e de transporte coletivo de passageiros:
d) tratores agrícolas e colbeitadeiras;
e) tratores. má4uínas rodoviárias e de escavação e empilha-

deiras:

O carroçarias para veículos automotores em geral;
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g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de vim.ento econõmico do País sempre se deu de fcmna excludcnte e

mercadorias;
h) partes, peças e componentes. conj..lntos e subconjuntos,
aca.b&dos e semi-acabados e pneumáticos destinados aos bens discri.miDados nas alíneas anteriores.
Art. 2° As empresas especificadas no art. 1° podeião importar. através de procedimento aduaneiro simplificado e não sujeito
às DOJlJ1IS de exame de similaridade de que tratam os arts. 17 e 18
do Deaoto-Lei n• 37, de 18 de novembro de 1966:
I- com redução do 80% do imposao de imponação, máquinas, equipamentos. inclusive de testes. ferramental. moldes. instru-

desiguaL com gru~des disparidades de renda se formando, <anto
emm classes. quanto entre regiões.
De fato, segundo dados do re!at6rio fma! da Conússão Parlamenlar Mista soblo o Desequilibrio Ecouômico lnter-Regional
Btasileiro, de cujos trabalhos tivemos a boma de participar. a ren~
da percapita das regiões Norte e Nordeste era. em 1990, respocti.vamcn~ de USS 1.398 ,OO,USS 1.173,00, COil"CSpolldcndo ambas
a 55,4 e 46,4% da renda média naciooa! de US$ 2.527 ,00.
Registre-se. em frinclpio, que não- apeoas do descaso das
eliles dirigentes ou da falta de- uma ação mais efetiva e eflCientc do
mentos e a~lbos industriaiS e de controle de qualidade, novos, Estado coasttuiu-se tal realidade. A própria dinâmica da expansão
destinados. ao ati_vo pennanente das empresas, bem como seus capitalista no espaço bmsileiro teVe e tem iDdubitalmeUe traços
a=áfus, -.Jcntes, peças de reposição, prol6fipos e mode- coocentraderes pnlprios e natmais levando i aproximação espa-

los para moldes;
cial entre investimentos.
. II~ com redução de 95% do imposto de imponação, matéEsta não deve. cootudo, ser uma realidade passivam.ene
rias:-primas, partes, peças. componentes, conjuntos e Slibcon)mtos. aceita. Nio haverá verdadeira paz social ou mesmo democracia
ac:abodos e semi-acabados, destinados à linha de produção da cm- coosolidada no Brasil se prosseguionos no camm.bo do desenvolpresa beneficiária e ao atendimento do mercado de reposição des- vimento desiguaL
~

mesmos itens.,

·

.

. . . § 1° o beneficio estabelecido no inciso n deste artigo tem
dmaçio ICStrita a 360 meses, contados a partir do primeiro desembala.ço aduaneiro das mercadorias em questão.
· · · § 7:' As empa:sas referidas no caput deste artigo, com exceÇio daquelas especifiCadas na alínea h do § '2:' do art. 1° desta lei.

poderão importar os bens de que trata o inciso n com redução de
99% do imposto de importação, desde que, a partir do seguodo ano de
sua imp~ ...,....emÍú<mneJl!O amJa! na produção de nonúnimo5%, medida esta em unidade de veículos produzidos.
' Art. 3o As empresas especificadas no artigo 1! farão jus à
redução no Imposto sobre Produtos Industrializados - IPL parn
compra dos mesmoS bens e nas mesmas proporções previstas naquele artigo para o imposto de importação.
Art. 4° As empiesas. benefu::iadas com as disposições do inciso do art. deverão apresentar, no míDimo, os seguintes índices médios globais de nacionalização:
I -.,$0%. nOs primeiros 60 meses desde o primeiro desembaraço aduaneiro dqs bens imponados com o beneficio;
P'- 60%, do,61°ao 17ff mês p:>Stertorao iDício do beneficio;
6j%'..·do 121° ao 240" mês pos~or ao início dobeneficio;
.N- 70'1q, do 241° ao 360" mês posterior ao início dobe-

rr

zo

. . . . m-

nef"léio.
.
.
: § 1° Os índices de naciona.lização Ílxados no caput deste artigo serão compiÇVados ail,!lalm.ente. utilizando-se o valor tolal
F.O.B dos bens iniporta.dos de que trata o inciso n do art. :zo. destinados à produção para o mêrcado interno. e o valor total das vendas no mercado interno dos bens fabricados. antes da incidência
dõ lmpôslõ .wo~ Prodmos Indüstri;!ir;do.; 1Pl-e-do !mJX)Sto-5obre
circulação de Mercadorias e Setviços - ICMS. ou dos imposlOS
que os substituam. considerada a produção global da empresa na
região be.oeficiadil por esta lei.
§ Z' Não
consideradas para a determinação dos índices de nacionalização as importa.ções realizadas dos países membros do Mcteado Comum do Sul- MercosuL
Art. 5° Os investimento.i \.al1 capital fixo realizados pelas
empresas designkdas oo art. 1° para serem utilizados em seus pzo..
ce&SOS industriais poderão ser depreciados em 60 quotaS mensais.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Incentivar o desenv'olvimento econômico buscando a

redu~

ção das desigualdades regionais é dever da União. De~
nesse sentido encoo.tra~se consagrada no ordenamento .JUrldic:o,
posto que tal mandamento está contemplado os arts. 21, inciso IX,
e 43 da CoostiiUiçlio Federal de 1988.
Ora, ji há muito subsiste no quadro institucional brasileiro
sistema de incentivos regionais que biusca. atacar o problema ora
em foco. No que pese. conrudo. os signiflcativos resultados o~i
dos em tennos do quautitativo de investimentos ~ sob à
6gide dos incentivos regionais em vigor. não há como negar a baixa efdcia dos esforços no sentido de fazer ascender o nível de
vida da popolaçio das regiões menos desenvolvidas de mootar
uma estrutuia ecobÕmica integrada e dinâmica.
.. É lftclsamente com tais JnOCUpações em mente que proponho o presente Projeto de Lei à ;qnciação do Senado Fedcr.IL .
Nele se ~ê uma modalidade de intervenção estatal na
~ econônúca das regiões Norte e NOldeste mais poniUa! e
direcianada que os incentivos vigemes. sendo a política proposta.
a um só teo"1pÕ, de mais baixo custo e mais capacitada a viabilizar
a mootagem de uma estrutnrn industrial integrada. rom gomde poder de alavancagem sobre as taxas de ~ento da tenda e emprego regionais. . •
É voz COireD.te entte agências de desenvolvimento, como,
por exemplo, o BNDES e o BNB. bemcomoent:recspecial;sras.na
questão regional. a critica aos mec:anismos de incentivo ao desenvolvimento regi(Dl} vigente, no sentido de C"onstatar que dos mesmos resultru uma núrlade de e~tos de médio porte

com baixo nível de vinallação entre si e sem capõlcidade própria
de crescimenl:o o de alavancagem de novos investimentos.
Da cfitieg a ta1 estt'"".J...~ s=..'rgiu-a- y..ttp...'St! da "~
zação co:ocemrada." o que ccnsiste exatamente em viabilizar a descentralização industrial no Bmsil por intermédio do estÍimllo à implantação nas regiões periféricas de investimentos de gmnde porte,
com. caractedsticas esuutnradora.s. capazes de criar em tomo de si
uma rede de relações económicas com dinam.ism.o próprio. permitindo, a partir de então, oas regiões favorecidas, um crescimento
auto-SI'st""ado e CODSeDlâneo com a l6gica de expando capitalista.
COm o presente Projeto de Lei OOsca-se favomcer a implantaçio de indústria do setor automotivO DO Norto e Noroeste do
Pús, propondo, pom tanto, benellcios fis<:ais e simplificaçio de
procedimentos aduaneiros suficiemes para criar vamagem Compa·-- - Justificação
rativa em favor da implantação de tais inch1strias naquelas regiões.
É sabido pcr.tcx:los os brasileiros. em particular por suas liDe ~s os setores da indústria., talvez o automoti.vo seja o
.deranças políticas representadas neste Congresso. que o desenvol- que mais se adequa ao conceito de "descentraliZAção concenttada"

serão
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acima descrito. A implantação de uma. montadora de automóveis
traz reb:atimentos inigualáveis, seja à montante ou à jusante do empmenc:iimento, atraindo, entre outros, fomecedores de autopeças.
de equipamentos, serviços terciarizados e empresas de lransporte.
e ainda demandando e viabilizando wtros empreendimentos de
gr.mde vulto. como uma sidenírgica de aços planos.
O complexo =lt.mte !em rodas as c:amctedsticas de dinamis- .
mo.e integração oocessárias para UDi descnvolvimerio auto-sustentado com gnmde mbetimento em outros setores da ccooomia. regional.
Por outro lado, o momento é de expmsão da demanda. e da
produção da indústria automobilística batsileira. a qual não vem se
mostrando capaz de abastecer o mercado com sua capacidade ios,..
talada abJal. Isto quer dizer que a atração de invesfiinemos do setor

vmdo :l implantação tiC>-somente de cmpreeudimenros viiveis por
si sós, ao mesmo tempo que concede às empresas a J1CCe$:ária se-gurança CODil'a possível reversio futuTa dos beneficia;, com prejuízo dos investimentos ji :realizados com base DOS tcimos propostos no presente Projeto de Lei.
Por todo o exposto, espenmos enc:ootrar acoDúda dentre os
Senh=s Senadores poiB aproviÇio da ptoSeiXe proposta e posterior mocssa da mesma i Omar& dos Deputados.
A amfommçio cm lei do proscnlc ProjcfD "'''l"C$<Dtuá sem
dúvida um divisor de liguas na luta comra. as desigualdades Iegionãis. tanto pelos beaeficios diretos dele cleoooeotes como II.O:lb6m
pela mudança que reprcscnta na pol!tica regiollal do Pais, di=io-

Da!ldo-a poiB int<tvenções mais conc:reus c de efeito imedia10.
para. o Norte/Nordeste não~ nenhum prejuízo às indúsSala das Sessões. 28 de IDaiÇO de !995.- Senador Roberto
trias já instaladas no Centro-SuL
Freire.
Trata-se, pelo contrário, de aproveitar o crescimento rilarginal do parque produtivo brasileiro pua viabilizar um novo locus
para a indústria automobilística.
N""ao é o caso. por ootra feita, de cfuecionar uma localização
industrial iDteiramente calcada em subsídios. pJr completo artificial. As regiões Norte e Nordeste, particularmente esta última,
possuem vantagens comparativas i:mportantes pan a implaDtação
de um complexo automotivo.
A esse respeito pode--se elencar, por exemplo, a existência
de importantes reseiVas de feno, indústrias siderútgicils, de alumínio e do pólo petroquímica da Bahia. fornecedor dos plástiCOS
cada vez mais presentes na composição dos automóveis.
Quanto à demanda. coostituem as mgiões Norte e Nordeste
um significativo mercado coosum.idor interno. Hoje. o referido
men::ado é integmlmentc abastecido por montadores instaladas no
Sudeste pelo sistema de transporte rodoviário especializado - as
chamadas "canetas cegonheiras"- que em muito seria otimízado
se houvesse a possibilidade de xetOmarem os camiDhões ao SuJ do
País panando carga de mootadoras instaladas nas regiões hoje receplaras. A viagem de volta presentemente. muitas vezes. é feita
com os caminhões vazios. com conseqUências óbvias sobre a eficiência e os custos da opemção.
A mais. também sob o aspecto da demanda. deve-se ressaltar a pivilegiada posição geogr.U1ca das regiões Norte e Ncrdeste
no que conceme à possibilidade de inlercâmbio com os países desenvolvidos do h~sfério norte, postac:Jas que estão pt6xíma às
rotas intemacionais.
Nesse contexto, o preseOI.e Projeto de Lei propõe temporárias vantagens fiSCais e. pri.Dcipalmente. facilidades pua importação de equipamentos c componentes. além de um padrão acelerado
pua a depa.ciação dos investimentos a sem:n ~na implantação de indústrias do setoc mit.omctlvo DO Ncrte e no Nordeste.
A concenttação dos benefícios sobre a importação de equipamentos e componentes viabiliza um padiio intemaciooalmeme
atnalizado na tecnologia do parque produtivo a ser instalado- coerente com o objetivo de implantar um complexo competitivo. -com
dinamismo próprio-.- além de represeiJtar uma opção de $Ubsídio
de custo relativamente reduzido frente a outras alternativaS de reDÚ.Dcia de :receita.
A exigência de índices de Il3Cionalização crescentes. no
tempo para os bens a serem produzidos, por sua vez. evita. que os.
benefícios se tomem uma porta aberta para a implantação de siraples momadoias de compcaentes importados, o que miníinml.ria o
impacto a ser obtido sobre a economia mgional ao mesmo telliJX'
em que poderia constituir a.mcaça ao dinamismo da ioc:blstria automotiva nacional como um todo.
Por
a concess.!o dos benefícios coln prazo certo deixa
claro às empteSaS iDJ:eressadas a não perpetuação dos mesmos. le-

run.

LEGISUÇÃO CJTJIDA
DECRETO-LEI N• 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1!166
Dispõe sobre o lmpooto de lmponaçio, ....,..
gania os scniços aduaDeil'OI e d6 outras providêzl.
cias._ .
'
SEÇÃOV

SimDaridade
Art. 17. A iseiiÇão do Imposto de importoção somemc beneficia jX'OduiO sem similar nacional, cm condiçi5cs de subotirujr o
importado.
..
Parágrafo único. Excluem-se do diSposto neste artigo:
I - os casos- pevistos no art. 13 e nos incisos IV a
do,
arL 15 deste deaeto-lei e no art. 4° da Lei n°3.244, de 14de

IOdc !957;

vm
agos..

.

n - as puees+ peças. acess6rios, feiiUDCD.tas eutensflios:

a) que, cm quantidade DOm>a!. acompulham o aparelho.
insttuioento, máquina. ou·-eqoipftmeoto;
b) cJestinadm, exclusivamenle. Da foana do re:gulamerco, 10
reparo cu manut=nçio de aparelho. instmmenro, miquina 011 cqui·
pameDIO de pttl<"d&ci•
memo no País:
.

estraii8Cim. instalado

011 em fimcioDa.

m- os casos de impottoçõcs resultando de ~
com fmanciamento" interDac:iooal supericx' a IS (qu.ÍI:lZt) mos. em
que tiver sido assegurada a participaçio da iodllstria nacional com
uma margem de pro1cÇio Dão iDferior a IS% (quinze por CCDIO)
sobre o pceço do CIF, porto de desembuquc bnsilciro, de equipomeato estrangeiro ofcmcido de acordo com as DODilaS que zegulam • matéria;
IV -a impodaçio de cxmjlmo iodustrial compleiO, cm pleno funcionamento no país de origem. desde que:
a) sua produçio, depois de instalado oo BlliSÜ, se destioe
essencialmente à exportaçio;
b) lelha sido prcviamenlc •J"'Y•do pelo I'Iesidenlc da~
pública, ouvidos os Ministros da Fazenda e da Indústria e do Comén:io.
Art. 18. O Conselho de Poll!ica Aduaneira founulart c:rilbrios. gerais 011 especificos. poiB julgamento da similaridade, 1 vista
das c:oodições de oferta do jX'OduiO nacional, c observadas as seguintes l10III1AS básicas:
I - preço Dilo superior ao custo de importaçio em cruzeiros
do similar estnmgeiro, calculado com base no preço DO!JWll. acn::s-cido dos lritutos que incidem sobre a impcxtaçio. e de "'!'= ..,_
cagos de efeito equivalente;
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n- pn7D de en!Ioga noanal ou OOilOIIIe pa:11 o mesmo tipo
de-;
m- qualidade cquivalenle e especificações adequadas.
§ I' Ao fonmdor <ritmos de similoridade, o Coaselho de
Politica Aduaneüa comidenri a orieitaçlo de 6tgloo govezname!Uis ina1Qihidos da política relativa a piD(htos w: a setoleS de.
prodnçio.
.
.
§ r Quando .. ~:~atar de propo de inleresse econbmico
fimd.,.....J linaDciado pcx entidade intemlcional de a6c&o. pododo se< coo.......,.., pa:11efeito de aplicaçin do dispcato DOM
ortigo... condições especiais
porticipçlo da· inch!sttia nociooal no fomeeimento de bens.
§ 3'·Nio sed. aplicável o c:oaocito de sümlaridade quando
importar em &acionam<nto da peça ou uúqlina, cem !X"jlízo da
garantia em fnncicmmx:nto ou cem mtlrdamento substaDcial DO
pnmdecntiogaoum<ICllagem.

soante as condições estabelecidas em seus iDcísos I e IL o obstáculo legal proibitivo à extra.ção de substâncias minerais expresso no
caput deste artigo~ é inC:xeqüíveL
Art. 2° Os efeitos desta lei retroagem à extinção do Regime
de Matricula pam a extraçã.o de substância mineral. ~tada nos
temlOS da Lei n•7.805 de 18 de jllho de 1989.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

Consoante os art. 20~ IX,. e 176 da Constimição, que eslabelccem à União a propriedade das jazidas e demais n:cursos minetU> - as massas individualizadas w não de substâncias minerais.
enc:oDtnldas na superficie ou no inlerior da tem. (Deaeto-Lei no
127167, art. 3") - e dcfme que a pesquisa e lavra de tais t=nso5
apenas se pode n:alizar mediante a outorga da União, a Lei n°
7.805189. em seu a!tigo 21, estabelece o obstáculo legal impeditivo à lavr.a, cujo afastamento constitui...se em sua ootorga, cominan•
CONS'IliUIÇÃO DA
do pena de teclusão de 3 (ttês) meses a 3 (tn:s) anos. e multa, a
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASB.
fato típico descrito como a extração de substâncias minerais. sem a
Art. 21. Compete i U!liio:
competeDte permissao, oonoessão ou licença; aiOS pelos quais forJX- elabcar c execullr plmos naciouais e ~giooais de ar- maliza-se a. outorga ao aproveitameDIO ecooômico. por particular.
d<mçio do tezrir6óo e de desenvolvimento "'<<DÔmÍCC e social;
do bem público constimido pelas jazidas e demais -=s mine-

"'"-'"'= •

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rais. conforme os regimes de permissão, concessão ou licença. M
Art. 43. Para efeiros administtativos, & Unilo poderi. articu- foonas de administtação dos tea.irsõS mine:ais que compete ao
lar sua açio em um mesmo complexo geoe<'O'Y?mioo e social, vi- Departamento Nacional da Produção Mineral exercer. confcxme o
sande a seu desellVolvimeolo e à 10<1uç1o das desigualdades resi<>- DeCieto-Lei n'227/67. modiracado pela ,retida Lei n• 7.805/89.
nais
Nesta mesma Lei D.0 7.805/89. foi extinto o Regime de Ma·
§ I' Lei complemelllor dispod
trícula. forma de admínisuaçio da garimpagem - lavra a risco. ou
I - as cmdições pom imepçlo de regiões em desellVolvi- aproveitameniD imediato de jazimeniD mineial sem anterioc pesmenlo;
. quisa geológica de dimensiO!llUil<DID da jazida - em que a o•uorga
D-a composiçio dos crganismo:s ~giooais que ex.ecutario, manifestava-se por simples registio do interessado na exatoria fena foana da lei, os planos tegiooais imegrantcs dos planos nacio- deral. o qual facultava~lbe a atividade em áieas consideradas livres
Dais de desenvolvimento COOilÔIIIiéo e social aprovados jJ.n.tameo- (sobre as quais não incidisse título de direito minenírici). e instituíte com estes.
do ORegime de Permissão de Lavra Garimpeira paxa esta modali§ 2• Os ineenlivos IOgiooais C<llllJ'l"Oilde. aJ&n de ou- dado da indústria mineral, pelo qual defme-se ao titular o dn.ito
'tro&, na foana da lei:
mineral em áiea delimitada.
I- i:gualdadC de tarifas. fmcs: seguros e outros itens de cusPor outro lado regulamentou-se a nível de legislação inhatos e pnoços de rospauabilidade do poderpiblico; .
constitucional dispositivo constante do art. 174 da CF, que asseli - jJros favCI'l!cidol pam finuri•mr:nto de atividades guta aos garimpeiros a prioridade na obtenÇão de tib.llaridade miprioritárias; wnerária "onde estejam atuando". Resta dizer. onde aLuassem w
m - isenções, roduções ou dil'erirnemo temporirio de tribo- atuem. Attavés de seu art. 14.
tos fedemis devidos pcxpessoos fkicas ou ju!dicas;
A lei onlinári!' não poderia ferir o direito adq.lirido e o ato
IV - p:iolidade pua o aproveitamemo ecc::mômico e social jurídico perfeito. consoante o art. 5°. XXXVI da Constituição. e
dos rios e das massas: de tgu.a. tqRSIIdas oo :re:preãveis nas regiõ- tomar crime a condição ptescrita na ConstiluiyãO para o cxcrclcio
es de bl.ixa MDCJa. sujeitas a secasperiódQs
do diieito de pioridade que nela foi instituído.
§ 3° Nas úeas a que sç refCft: o § Z'. IV, a Unilo iocentivart
Desta forma. estabeleceu a vigência dos Certificados de
a recupençio de tems úidas e coopenri com os pequ.eoos e JD6.. Matricula Garimpeira- Ato de oulmga DO Regime de Matricula.
dios proprietirios runis pua o esUbelecimento, em suas glebas. que extinguiu ainda por6 meses. DO parágrafo de seu art. 22. E dede foa.es de igua c de peql.CDII. irrigaçio.
ftniu condição suspensiva à exeqüibilidade de seus aspectos punilÃ Comisa'io tk A.=JmtO.r Eco1tÔ1niCI» _ thcisiio tivos e prOibitivas à lavra. nas áreas ocupadas pela garimpagem
tennilatirla)
para o termo da condição da prioridade coilStitucional. determinando ao Poder Público a proposição da regulamentaç3o de lais
áreas CJ!1 sua forma. nos. tennos do§ 2° de seu _art. 14.
E mansa e pacifiCa a jurisprudência DO sentido de que as
PROJETO DE LEI DO SENADO N"87,DE 1995
leis, quando expressamente recomendam a regulamentação. são
Aaeamta ao art. 11 da Lei n' 7-805. de18 de inexeqüíveis até a expedição do ato regulamentador, ainda que vãjulho de 1989, o - §
lidas e vigentes desde a publicaçãO~
Entretanto. a 31JsêDcia da explicitação desta condição susO CoagtOSSO Nociooaldoczeta:
Art. l 0 Fi.ca I.Cf""SCe"ttdoaoart. 21 da Lein°7.80S de lSdc pensiva no texto da lei vem ensejando o abuso em sua aplicação.
com pn:)lízos para mais-de 400.()()) gãrimpeirOs, -apenas na·Amajulho de 1989, o ..., § 2': com a seguinte <edaçlo;
§ r Até a ~:egnl•menl•çi<> plOsaila l proposiçio do Depar· zônía. que pendentes da regulamentação que cabe ao Departamentamento Naciooal do Procluçio Mineral- DNPM. oos 1m110s do § to Nacional da Produção Minernl ficam a mercê de seu arbilrio na
1' do art. 14 desta lei. nas áreas ocupoclas pela garimpagem con- adoção das providências tu:omendadas no parágrafo prim:iro do

som.:
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art.. 21. que de imediato enseja a apieeDSão dos equipamentos e da
produção mio.ernl ~ao podendo a. lei. noc:adamenle cm matéria cri-minal ensejar falO típico que_pcrmaueçã_aõ ãibítrio da autoridade
administrativa.
·
- --- --AssDn. a explicitaçao da inexeqüibilidade de seu aspedO
punitivo, enquanto O POOer Público não promover a regulamentação das á=s ocupadas pela garimpag= nas C<llldiçõcs prescritas
para o exetclcio do dileito constitucioual de prioridade. conformenela :recomendado. se impõe para a. sua correta aplicaçio coosoante os }Xincípios constitucionaiS. O que é o objeto do presente Projeto de Lei.- Senador Emandes Amorim, PDT- RO.

Março de 1995.

§ 1° A lei estabelecerá as diretrizeS e bases do planeja:mento
dO desenvolvimento DacioDal equililmdo. o qual ÍI1CO<pOa>ttá e
oompalibilizar.l oo piaDos naciooais e togioaais de deseavolvimOIIto.
§. 2° A lei apoiará estimulará o cooperativismo e mttas formas de associativismo.

§ 3° O Estado favorecerá a orpnjzaçio da atividade garimpeixa em cooperativas. levando em CODta a proteçlo do meio ambieDie e a promoçio eoon&nica-social dos garimpeiros.
§ 4o As oooperativas a que se refere o parágmfo ID.eri.Ol' tetio prioridade na 81ltcl'iztçio ou concessio pua pesquisa e lavn.
dos t=mlOS e jazidas de minerais garimpú.veis, aas ámls oode estejam atuaado. e aaquelas fiXIIdas de ac<Xdo com o art. 21. XXV.
LEGISlAÇÃO ctrADA
na formada lei.
Art. SO Todos sio iguais peraate a lei, sem distinçlo de
LEIN"7.805 DE 18 DEJUUIO DE 1989
qualquer natureza. ganm.tindo-se aos bmsileíiOs e aos estmugeiros.
Altera o Dc<rCto-Lci a•ZZ7 (1), 28de fevemro ~dentes oo Pais a inviOlabilidade do direito Avida. à b'betdade. A
igualdade, à segurança e à J>IOPriedade. oos tetmos aegaiotes:
de 1967, aia o rqimc de pennissio de lavra prim·
XXXVI- alei Dilo prejudic:ari o clitoito adquirido, o ato ppeira, e:rctingue o regime e matricula, e dá ootr~ p.,..
údico perfeito e a coisa julgada;
vidências

------~---------------

Art. 21. A realização de trabalhos de extra.ção de substâncias mineii:ais. sem: a cOmpet.Cmte pemlissão, concessão ou licença.
coostitui crime. sujeito a penas de mclu.sào de 3 (ttês) meses a 3
(tres) anos e multa.
Parágrafo único. Sem ~juizo da ação peoal cabível nos
termos deste artigo, a extração mineral realizada sem a competente
permissão. concessão ou licença a<:::1mtará a ~do produto
minexal. das máquinas. veículos e equipamentos urilizados, os
quais. após transitada em julgado a. sentença que condenar o in:frator. serão vendidos em hasta pública e o produto da venda recofuido à COD1a do Fundo"Nacional de Mineração, instituído pela Lei o0
4A:z13 >. de 8 de outubro de 1964. ·

--··---------·-Constiwição da
Federativa do Bmsil
~epúbfica

Art. 20. São beos da Uniio:
~-os rea.~rsos minerais. inclusive os do subsolo;

----··-------·--·--------------·

Ait. 176. As jazidas. em lavra ou não. e demais recursos minerais e os Q!Xenciais de energia hidráulica constituem propriedade
distinta da do solo. para efeito de exploração ou aproveitamento, e
pertencem à União. 8;aranllda ao conC:esSioriãrici a propriedade do
produto da lavn.
§ 1o A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a cp::_ se refere o caput deste artigo somente
poderio ser efetuados mediante aurorização ou concessio da
União. no interesse naciatal. por brasileiros ou empresa bmsileiia
de capir.al nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições
específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de
fronteira ou tenas indígenas.
_
·
§ zo É assegurada participação ao proprietário do solo nos
resultados da lavra. na fonna e no valor que dispuser a lei.
§ 3o A autoriuÇio de pesquisa será sempre por prazo determinado. e as autorizações e concessões previstas neste artigo não
poderão ser cedidas ou transferidas. total ou parcialmente, sem
prévia anuência do Poder concedente.
§ 4° Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade Itduzi.da.

(À Comissiio de lnfra-Estnllura - decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Os projetas seriio p~blicados e remetidos h Canissões competentes.
Passa·se à lista de cndon:s.
Concedo a palavm ao DOI= Senador Beoi v ......

O SR. BENI VERAS (PSDJU:E. Prommcia o seguinte
discuiso.)- Sr. P>esideote. SI's e Sr.;. Seoadores, tenho """P"ocido várias vezes a este p1eaário para uatar da questão das desiguaJ..
dades no nosso País. Este é um tema. ao qual tenho dedicado muito
esfqrço e tempo de esmdo. Mais do que isso. Passei boa _parte da
minha vida viajando pelo mteri.CI[' do nosso País. por vários Estados. cspecialmente oo N<mleste. Apl=di a c:oahecer de peno oo
dramas. da nossa popu1açio mais pobre. Vi como se comete laiJla.
in)lsliça DO BX3Sil. Vi também as poteDcialidades, a espmmça aa
alma do povo. Vi gente~ e cheia de fé, !Dtaado para
COilStruirum lugar melhor para viver.
·
Vi a pobreza e vi a riqueza. Vi e revi depois. nas andanças
de político. nos coatafm com as divc::rsas malidades nacionais.
Aprendi a ver o que está. per trás dos mímeros frios das estilÍSticas. Para mim. os dados das desigualdades regiooais e sociais nio
são apeuas números abstratos. Fecho os olhos e coasigo mconbecer pessoas que representam diversos grupos sociais do nosso
povo.
Ainda assim me assustam os dados sobre as dcsignaldyles:
econõmicas e sociais. No Relatório da Comissão Mista ~ o
Desequilibrio Iotenegioaal fiZCDlOS um diagD6stic:o completo. Vamos. a partir de agora.. atualizar esse diagnóstico e remontar o relatório.

As desigualdades no Brasil são fruto da oossa. história e da
nossa geografza. O desenvolvimento cconômico favoreceu algumas regiões e não outras.. As relações sociais favcceceram certos
grupos sociais e não ootros.. As condições de vida so distribuíram
de forma desigual no nosso teuit6rio..

Ano após ano. a política econômica tem reforçado estas desigualdades. A concessão de incenlivos c a promoção de investimentos têm concentrado nas: regiões dinâmicas o IIÚcleo "Dlli'l: moeconômica. o Estado ~ercerá. na fonna da lei. as funções de ftsca- demo de nossa economia. Ati certo poo.ro. as desigualdades r-egiolização. incentivo e _planejamento. sendo este detenninante para o nais se explicam na evolução da bist6ria nacional e na diver::-idadc
setor público e indicativo par.1 o ser.or privado.
de nossa geografza. No entanl.o, a conceutr.lçio dos pmque:: .mto-

----------·--··-·-·--Art. 174.. Como agente nonnativo e regulador da atividade
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mobil!slico. sidcMgicos. de bem õnáveis c oulros scJ!IDCiliOS
modomos rulctc o viés da po6tica cc:<lJl6mica DaCÍooal
A coexist!ncia de uma sociedade noo:Jestina atrasada com a
economia modema no sul-sude$1c coaesponde. cm gi3Ildc proporção. ao produiO de uma polllica llliCÍODal de descovo!vimento
equivocada. que dcsc:oaheceu as nossas difc=ças.
O B!Ui16 uma grande naçio. A,.,... uniioé llUÍO< do que
os DOOSO$ problemas. Mas !lio SOIIIO$ um Bmsil homogéuco. Somos vmos Btasis: o B!Uil do Ncrtc. o Bmsil do Sul. o Bmsil do
lnlcú«. o B!Uil dos l'ampls. o Bmsil da Amaz&üa. o Bmsil do
Cemdo. o B!Uil da Caatinga. O BRSil dos pol>:cs. o BiliSi! dcs ri-
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buscada oom uma visio hollstica. pois alxe pmpectiva Jliiill o dcscuvolvimeDIO DaCÍooal
O Ccntto-Ocslc. na vcn!adc, 6 a grande regiio de ttansiçio
~o Bmsil1 c o Bmsii:Z. O MaiO Grosso do Sul c Goiás benefi.
ciam-se do descovolvimcnlo do BJUil 1. mas o Maio Grosso ainda
6 carclllc de infla-cstrulmL Sua integPÇio ao Nodo c ao No<dcotc
pode CCDttiluir muiiO pua tomar mais cquilibndo o descovo!viDICDIO brasileiro.

O Sr. Espericllõo AmiD- Nobre Senador Bcni Vens. V.
Ex" me oonc:cde nm aparte quando ;.Iglr oportUDO?
O SR.BENIVERAS -Ouço. oompm2ler. V.Ea'.
O Sr. Espericllõo AmiD - Nobre Scnador. ouço oom a
Plecisamos mpidamcntc aproximar esses vmos Bmsis. Jliiill a'laiÇio possivel o JU"l"ncl'mm"' que V. Ex-' faz nesaa wde
que a Naçio se fortal- E a prospcridadc se disttilua de fomm aboldando, cm sintcsc, uma queslio que é objolivo nocíona1 permais eqtlitativ&, mais cbm<bml.
manente. cscrilo na nossa Conslituiçio. c que foi objdo de uma
De fomJ& um pouoo mais ag~egada. podemos dizer que le- Comissio Parlamenllr. p«Sicüda per V. Ea'. Tal Comissio procumos dois grandes Bmsis. O primeiro Bmsil """''"""'de o Sul c o rou analisar.~ das designekledes regiooais. 00 seja. do
Sudcolo c uma porte do CcDiro-Ocste. O segundo Bmsü oom- dcscquill1ljo c suas causas. o que lalvez se c:oos1itua na grande
p<O<Ildc as regiões Nortc. No<dcs<o c Estado do Maio Grosso.
mmch&do BIUÍL Per essa razio dex,P me congntnbr com a iniO Bmsill abnngc 18% do tezritório DSCiooalc 62% da po- cialivade V. Ea'.ICDdoo privilógiode. na 1111itua ..,.,..feira- !lio
pulaçio. Em CCDjmiO. teprCSCill& o B!Uil mais descovolvido. Em- o pc=bi na telcvisio. mas ocrt.amcDte V. Ex" -va p:escmc
bom oompcrte divCI>&S paisagem c situações sociais c eoou&ni- quando o noaso Presidente da República iniciou seu estilo bani de
cas, tem em C01DDll o fato de que esti iuserido oo ~ ccooô- govcmar c de se plOIJilDCÍir. cxatamcDie na Tem. de V. Ea'. Mas
mico modemo- Oa ..,. quase 100 milhões de habilantcs gmun cdclldo que a ida do Plosidcnte da República ao Cem. Jliiill deflaum PIB estimado cm om:a de 330 bilhões de dólares. o que cor- 81&1" o - de Rcfoana Agriria c Jliiill lomarl"""id&cias ~&
zespoodc a um PIB pa- capta de 3.400 dó!a= por habilante.
IJcim•das ao desc:nvolvi:mento cc:ooômico daquela regiio.. é uma
O Bmsil2 alnngc 8f% daúea gcogrãfiC& do País c abriga provid&cia adminisaat!va que inl.....a • IOdos DÓS bnsilciros
38% da DO&S& popdaçio E um grande Bmsil oom 7 milhões de que qu..-.mos, oomo V. Ea' tem !ulldõ c p<OC!amado. um Bmsi1
menos desiguaL Seria absoh"'"""""' igual. posiO que impooslveL
quilbmdros quadrados c paísagcus tio diversas CjiWllo à tropical vmle,. 1 caatinga msscquida e o cemt.do retorcido. Os seus pelo menoo oom menos dcsigua1dadc. 1aDIO ~ as regiões, quanquase 60 mühi5cs '"' habÍ!allt<S geram um Pm de c=:a de 65 bi- to- o que é mais gxave- entre as pessoas. Dú a miDha manifesta·
lhões de dólares. o que cotu:spoudc a um PIB pa- capta de apenas çio de çlanso pela per1injcia oom que V. Ex" aborda esse 1CmL
1.100 d6Iaes. Ou se~ um PIB per capta que equivale a um terço
. O SR. BENI VERAS- AgJ:adcço o apute de V. Ex". que
do Pm pa- capta do BiliSil mais descuvolvido.
cocfuma que há uma certa preoa1Piçio oom o descovolvimeDIO
Uma olhada DOS indicadores cconômicos sociais mostta as das Regiões Node c Nonlcs1e. Essa JXOO<Upoçio !1io tem se_.,..
~sticas dos dois Bmsis.
lado ainda numa poHtica ooaae1a. numa po6tica objeliva c ma>laO J!Dsil2. a llUÍO< porte da população vive abaixo da linha da de fonna 1io ampla quan1o D«"SÚri• " " " ' - . gmvidade pob!eza. !lio dispaldo de COildições pua ateudcr às ncocssida- de do poblema. que ó • dcsign•ldode CDlre as regiões do Pais.
dcs bisicas. No Noalcste. 51.2% da população silua-sc abaixo da
A vocaçio do Bmsi1 I Jliiill o descovolvimcnlo pode realilillha de pob:lu.a. Para as demais :regiões, os números sio os se- zar-se 'llleCiiame uma sineJinçJo ccueta pam. as fct'ÇIS do metQguintes: Ccmro-Ocste. 25%; Sul. 21% c Sudeste IS%. Ou seja. a do. Eslá proaiO P""" cnli-c1lUr os probl<mas c ro<olhcr "" benefipob!eza existe cm IOdo o BrasiL <llcga a ser d!2mática nas gr:un- cias da imcgmçio .cc:<lll<lmica infcm...ioruol. putic:ulam!en~& do
dcs mctropolcs do Pais. mas predcmill8 de forma vcrgonhcsa nas Men:osuL Todas as CCDCtiçlle< eslio dispoulveis Jliiill o Cl1ahclociregiões mais atmsadas do B!Uil:Z.
memo de um novo grande eixo de dese:Dvolvi!D:Dto: o eixo BueEssa situação. Sr. Pre.Ddenre. se Iepete quando anaHsaroos nos Aires- Belo Horizoote.
outros io~ sociais e CC011ÔDliC:OS. Vejamos alguns dados de
Com a ~ natural do Men:osul de descovolvcr nm
um csmdo <10 IPEA. ooordcÍiado por Roberto Cavak:anli de Allu- novo eixo de deaenvolvimento :oo País. haveri sem dlivida um
quetquc (0 B!Uil Social- Rcalidadcs. Desafios. Opçi!cs. 1993).
rea1oc nas diferenças regialais.
As ~iç!S« aiadas durante as 111timas d6c:adas possiA cspcçulça de vida ao nascer é de 58 anos uo Noolcste. c
70 auos no SuL A taxa de alfabetização ó de 63% uo Notdeste c bililalilo ao B!UillliDr grande vanlagcm do proc:csso de g!oboli88% DO Sudeste. Os indicadores de acesso à habitação. saúde. sa- zaçio da ccooomla mundial. A cc:ooomia das regiões mais indusneamento, elettu.:idade. bens de consumo dutável mostram o gran- ttializadas cslá cm melhores c:ondiçi5cs de ganho de cficiEncia c
de padrão de desigualdade. Devemos tt.OOilhecc::r. entretanto, que '"'P""Í"ad• de competição no mercado intcmaciooal Além da meesses indicadores 1Em mclhomdo nas últimas décadas. mas as desi- lhe< dctaçio de infla-esttututa. ,...,...,. humauos mais capaci!agualdades continuam muito grandes.
.dos e tieina.dm. e outras ~ o Brasil! courcentra mais
Sr. Pmsideute. sn e Srs.. Senadores. o que fazer pan. esta· de 80% de nessas cxponaçõcs.
belccer um equilíbrio míDimo? Acredito que o ca:miDho mais proCertamente. a CICODODlia destas regiões mais descDvolvidas:
missor é estabelecer uma política oacional que busque a integração passará por grandes lraiiSformaçõcs. e mudaiio os patlldigma• que
da Região Noo:dcstc oom a Região None c o Estado de Maio Gros- sinalizam suas tendências e soas cancterlsticas.. Isso tudo é muito
so. procuru>do somar .. po1eDcialidadcs dessas regiões DO que bom para todos n6s btasileiros. Mas. Sr. Plesidente. i n.....egsário
elas ofcreocm oomo oportunidades de complementaçio. Há ncSia uma açio vigorosa na promoçio do desenvolvimento do Bluil. 2.
imensa área um gnmcle potencial a ser aproveitado em beneficio sob pena de se alargaMm demasiado as djst4ncjas que ji separam
do desenvolvimento do País. Neste sentido. a integração deve ser os muitos Brasis.

""'·
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A naçio DeCeSSi1a que tanto o Brasil! como o Brasi12 conSr. Pt1:sideme. Sr"'s e Srs. Sena.dores. o Norte, o Nordeste e
tiDJ.em se desenvolveDdo. Criando melb.OleS condições de vida o Centro-Oeste ainda oecessítam. de um Estado promotor do seu
para os seus habitantes. Melhorando os indices ccoo.ômicos e so- desenvolvimento. Para isso, é pteciso que se fortaleça a função do
ciais e cuidando do seu meio ambiente.
planejamento, que sr rcdefmam as iilstituições de planejamento e
CooiUdo, po< se encon""""" em e5ligios dif=tes, as es- de fmanciamen10. ~ que-elas. se tomem ma.is. eficazes na promomotégias de desellvolvim<mo '!lo dif....,.... O Bluil I, a integra. ção do deseavolvunento equilibmdo do País.
çio oompetitiva, o aumento geral da prockltividade, o in=mento
Causa espanto a [a'lila como nosso orçamento é elaborado
dos investimentos. tudo isso sio tamfas que o setor privado pode hoje. Ele não au-ode IS grandes linhas geopolíticas, necessárias ao
equilíbrio do Paa E re~~o Qe maneira tal a uma colcha de retalhos,
desempenbaradoquadamette.
O seto< privado ocote Bmsill 6 forte e reage aos esllmulos. Dio revela uma l.mtu pohuca ideol6gicay fume. capaz de desfazer
Vai l:wcar as oportuDidades. Aproveita as vantagens comparali- essas enormes deqo;ualdades que o País experimenta ainda hoje.
vu. Sem CBp11Z de tealizar o ajuste da oc:ooomia, criar
Não podemoo coa<muor olhantio para o Jmsil de fonna deO desenvolvimento tio Bnsü I. o desellvolvimcDIO da sua infm. sagregada. A Ullqooçio elo Norte. tio Centro Oeste e tio Nordeste
estiUtUia c dos seus serviços são orieotados pelo estímulos de mer- pode beneflCW asas tr!s rrpões. Criar empregos. Gemr novas
cado.
opottunida.dc:s dr ur.-~sumer11os pam o se!Or privado. E pode ser
No Bluil 2. hi ainda etapas ~ que precisam sef átil e convenJC"otr .k.'ll mtcreues do Bmsill. Do Brasil mais desencumpridas. Etapas essas que, para o Brasil I, foam implementa· volvido. A~ qur a busca de pontos de coov~ias entre os
das Ill5 d6cadas anteriores. Necessita ainda de crescimento autó- iDtercsse do ~r Natr t Centro Oeste devem ser constantes.
nomo d& oferta de infm..estmbml. e de serviços sociais. Agui vale a porque ai res 1Ôr ' I, nna com:) se pode dar maior equih'brio ao
teoria de H'nsdJmm do aoscimento des«juililndo. E prociso País.
criar infia..estmtura e oferta de serviços urbanos e sociais. gemndo
Ao Brau.! ! m..w dcs.envolvido, se oferece a oportunidade
atrativos pua o investimento privado.
iínica- de exp&ndu w~ tn:.::~ll'!uu ecooômicas. mediante a integraA capacidade das n:giões pob= para all'air illiciativas tio ção de seu set<w ;rd..u... o. ca:n as potencialidades e os mercado
seto< privado está sef.!m destes investimentos esttuluia<lo=, de do Brasd :. ~ b.a t'L""TTns ór !Idioma. rultuta. pmconceitos. Não
responsabilidade tio seto<públioo. TOIDCII>OO • I'="' situação: a há necessJdadt dor ,-,~t.•"'!l acordos intemacionais. Basta a muimplensa tem-se referido ao debate acerca das alternativas de loca- dança de afltU,Jt ' " ll'.:.a.lor pohoca da integração nacionaL Neste
liaçlio das novas uDidades de montadcns de automóvel. (lU vá. momen10 dE' JJUrrn,~o. a ~z.açào da economia e dos mercados
rias f:a:mas moatackxu de automóveis que desejam se ínstaJa:r no mundl.w.. lC'ml.• .x USC'Ç"ai e.su: Paí~te. Todos ganhaBmsil). Nio h! um muco caso em que uma IDOD.tadora esteja pen- rão. Pnnc~n"' ~· 1ft.-.Ts tta!:S dinâ:a:Jjcos do Brasil!.
sando em se localizar uas regiões pob= tio Pais. Tudo se passa
E.st.a t u. t::"» !JVft.Lk l"r'...,. me. Longe de mim a id6a de torcano se .i' estivesse p::molidada a situaçio de subdesenvolvimen- na:rop:~S~l' f-Ira,
~· bruU2.Aocomrário.InteressaaoPaí$
to mativo. Tudo se passa como se a situação de pobteza do Brasil e à !'iaçio qu.r u ...,. c ,.., ttl&U desenvolvidas continuem em seu
2 já estivesse institucionalizada, iestaudo apenas a resignação- a ~ u.o dor
lml"n..
O qut- n... .- ~ '- 1: ~- se aprOfundem as desigualdades
esta milidade injusta e indigna. ·
..,..., ll"Umol dizendo é que. porque sãodífeCabe • todos OOs mudar radicalmeute o popel tio Estldo. repooau t ,.. .. \.&o•
No possado, o Estldo teve um papel primordial na criação das reDtes .os &'lU h,...,., ~ e:stntégias difCIClteS. E. particu<XYMiiçlles para o deseuvolvimeuto tio B....U 1. (O Bluil tio su. la.Imet'e. quor <' p.pr ~-- ~ dne ser diferetlte em cada um dedeste foi um pús desenvolvido a pmtir da iniciativa govemamen- les.
tal. fottemeD!e~ O BNDES foi o gmnde financio da da infm-esttuT ambt~ ~· d.ua- ~ o crescimento mais acelerado
tu:m. e dos investimentos privados.. ofeRcendo CI6ditos subsidia- do Brutl 2 "'._,~kM •• annen~ maior do mercado iolemoy
dos. O Governo inv~ pesadamemc nos traDSpa"teS. nas COIIIJ- que b:DC"facoa ~ v •tur privado da região mais desenvolDicações.. na energia.. As e~~J~ftAS estatais coacentmam no Brasil vidã. E.. por cao~rr '-'~L- C" cawaaw:ulO do Brasil!. além de criar
1 quase a totalidade dos seus invest;,mos:, com pwcuexccções.
nWs men:.adn ~- J*11 o 8asil 2. vai gemr capacidade de
mais mvt"atalftlk• n11 ILllkl o Pais.
Hoje, esse esf«ÇÇ foi conespoudído. O Bluill foi tiotado
A qun.t.IL' t ,...._ \.E l'ftl.ldcue: como evitar que o Brasil
de um dinamisrao próprio. "Muda o papel do Govemo. De investideseov~do dlr-.nallt~;.a o pmde p:Jtencial que. para todos os
dor dimo, deve ser o estimuladory o motivador, o regulamcnlador.
brasileu-cx, ""P""Wllta • mrorp:nçio das regiões mais a1r.LSadas
Deve concemmr-se nas questões sociais e oas fuuções bisicas do no
deseavc:Nvtc:~E'%~1~.· ..-aJaaL Uma visiç míope pode significar
Estado.
Uma !Ctnçió-_. ~~ c::cabiicil:uemo.
O receinWio modemo sobre o papel tio Estado. ou se qu~
M.us Utlll •c.z.. c> pepel maa relevante é reservado ao Estatem. o que estio c:bamaudoy ~adamentc. de receita neolil» do. Em. ~tn! l.t,. C'ft'IO que se toma necessária uma reforma
mi. "'aplica bem uo Brasil!. É claro que pemstem as desigualda- nas instiwiçôes dr plMX').&DXZSO. Em vez: de uma superinl:endência
des iDtcmas no Bm.sil 1 que devem ser enfrentadas. e superadas.
para cada n:gàv. p.lÓI:"n.. haver uma grande instibJição pata o de--Sobretudo pela açio dos Estados e Municípios. em. parceria com senvolvimenlD do BruU 2.. Capiaz de ver, de fon::oa integrada, as
as organizações da c:oiDmidade e da iniciativa pri.vada.
necessidades de UÚB-ntrutlln. e as potencialidades de desenvolviNo Bm.sil 2 ainda há necessidade de um Estado forte, con- menr.o. Atent.a p.an. panover- a participação privada e ptiblica DOS
dutor do processo de ciesenvolvllllCD.to. Nio oecessariamente um investimentos que forem nec:essários.
Estado que faz diretameur:e as coisasy mas qUe as promove. Que
Em segundo lugar, a coordenaçio do esforço de fmancia·
envolve o setot privado. Identifica opoitUDidades. Viabiliza meios. meD10 do desenvolvimento. Hoje, teJ:DQÇ o Banco do Nordeste,
E, por que nio, investe âimamellf.e nos casos em que o setor pri- atuando DO Nmdeste. O BASA. atllando na Ama.zôDia. O BNDES,
vado nlo o faça. Levando em contay DO entantoy os princípios da atualldo no País como um todo. A coordenação das div~~ fonviabilidade ccoub::oica e da sustentabilida.de social ambiemal e tes de fmancíamento seria importante para viabilizar os i;: 'lestipolítica.
meDtos públicos e privados no Brasil 2 Em lugar de vúi:~>. insti-
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tuições fracas, uma instituição fmanceira forte poderia ser mais
eficaz.
O SR. JADER 3ARBALHO - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. BENI VERAS- Ouço V. Ex•.
O SR. JADER BARBALHO -Senador Beni V eras. quero
cumprimentar V. Ex• pelo pronunciamento que faz nesta tarde no
Senado~ com a autoridade dos conhecimentos que tem a respeito
da realidade nacicmal. Pelo fato de V. Ex•, inclusive, ter tido a
oportunidade de exen:er o cargo de Minislro do PlaDejameoto do
País. Meus cumprimentos ao seu prommciamento se deve ao fato
de que V. Ex.'" Dão pretende em absoluto coo.trapor as n:gjões mais
pobres do.País is regiões consideradas mais favorecidas. V. Ex•,
na ve:roade. oo seu pronuociaiDCDto, e assim o emendo, procura estimular as autoridades do nosso País a ter- uoia visão distinta do
que dwoa Bmsil I c Brasil 2. Portanto. não deseja que se estao·
que o desenvolvimento que o Brasil I merece. V. Ex•. com muito
bom-senso, apenas indica que o tr.WlmCDto deva ser distinto para
as duas regiões; o trntam.Cllto para as regiões Sul e Sudeste deve
ser distinto daquele para as ~egíões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Como IqRSentaDI.e do Norte nesta Casa. solidarizo-

me com V.Ex'"e subscrevo o seu discutw. A visão que se tem das
regiõe$ Sul e Sudeste deve ser distinta daquela que se tem das re-

giões Centro-Oeste. Nordesac e Norte do Bmsil. A nossa vis&> ó
de maior interVenção do Estado, de maior alocação de IeaJrsos
para a infra-estrutu.Ia. Reconhecemos. como V. Ex•, que os bolsõ-

es. de miséria existem em todas as regiões do País; que a questão
da distribuição de ronda. profundamente injlsta en~ nós, ainda ó
um dado forte; mas que o tratamento a ser dado para o Brasil 1 e
para o Bmsil2 deve ser distinto. Desejo me jlotar às pnoocupações
de V. Ex• poru:ma P-Olitica de desenvolvimento regional no Brasil,
de eliminação das desigualdades e, acima de tudo, por políticas
distintas em relação ao que V. Ex.. chama, com muita oportuoídade, de Bmsil I e Brasil 2. Meus parabéns pelo pronunciamento de
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dos benefícios do MERCOSUL.. Recetll:emente., num eD.CODtro que
tive com o Ministro das Relações Exrcriorcs, Luiz: Felipe Lam-

pleia. recebi de S. Ex• a boa noticia de que seião constituídos acor·
dos em nível de áreas de livre com.ércio entJ:c países fronteiriços:
Brasil. Argentina. Pazaguai e Uruguai. Acredito que isso reforce a
sua idéia. a sua tese de que é possível e necessária essa maior inte·
gração. Muito obrigado.
O SR. BENI VERAS - Agmdcço o aparte de V. Ex•. Ainda não despertamos para as oportunidades de desenvolvimento·
que teJ:Íamos se os nossos Estados tia.balhasscm jmtos; ainda esta·
moo desagregados, cada qual para um lado. sem aproveitar as potencialidades que ofer= as ligações que podem ser estJibcleci·
das en~ nossos Estados. Há todo um plaDejamento do BNDES
parado. engavetado~ que tem em vista essa união do Busil que
chamo de Bmsil2. que hoje se distingue pela sua sinJaçio de bai:u:
mida. de subdesenvolvimenro. Isso pode ser vencido se associarmos os nossos Estados e procuiU'IDOS desenvolver todas as pdencialidades que eles oferecem.
O Sr. Ney Suassuna -Permite-me V. ExA um aparte?
O SR. BENI VERAS- Tom o aparte V. Ex•.
O Sr. Ney Suassuua- Nobre Senador BCDi Veras. antes de
mais Dada. desejo me solidarizar com V. Exapela oporblDidadc e
realidade do seu discun;o, ao mesmo tempo informando que esta·
mos em andamento com um projeto de se fazer uma espkie de
meteado comum eotre a Panúba, o Rio Grande do Norte e o .Piao(
- tres govemos experimentais do PMDB.
O SR. BENI VERAS- N""ao o! possível incluir o Ceará nesse esquema?

O Sr. Ney

Suass~IDa

-lnicialmerlle pensamos no PMDB, ·

mas é claro que se pode expandir a id6ia. A exemplo do BENE- ·
LUX, na Europa. em que, apesar do Mereado Conmm Europeu.
Holanda, Luxemburgo e Bélgica fiz.emm um minfacordo que traz
Dlll.itos benef"lcios regionais. Estamos ultimando as possibilidades:
de intercâinbios técnico, econômico e flSCal, e at6 priorizmdo u
V. Ex•.
canpras de um Estado no outto - esses ris mais pobms. Esta ~
O SR. BENI VERAS -Obrigado. s.....sor Jader Barbalho. uma razão de não incluimlos o Ceaiá, por ser um Estado rico, um
Gostaria ele :ressaltar que temos uma hennça de planejameoto em EstadÕ de Governo, 'Cllicren!e de uma~ Palalbo, de um pomo
nível n:gional nas regiões Ncmleste. Nortt•.ccntro-Oestc, Sul e Su- Piauí oo de
pobro Rio Grande do Node- esac. nem tio pum.,
desac. Essa politica está supetada. Com a situação aluai do Sudes· uma vez que tem petióleo. Essa é uma experiêucia qae, provavelte, com o seu. desenvolvimento e a intemaciauHzaçio da econo- meme. dever.i ser estendida a outros estados, se tiver sucesso - e
mia brasileita. surge p.ma oportunidade de as regiões traba.lharem. cremos no seu sucesso. Creio que são formas que- podemos criar.
juntas, cootdcnadas. As regiões Nordeste, Norte e putc do Centro- em brain storm. ~ sainnos desse marasmo e dessa diferenciaOeste ganharia muito mais se fiZerem juntas um plancjamento ção. que cria Estados de primeii:l e de t=eii:lcau:gcriasocsta·Naglobal. ao invés de sepamdas. O Nordesle tem uma complementa· ção.
ricdade em relaçlo ao Norle. muito ~e. Juntos, poderiam
O SR. BENI VERAS - O que me chama a atençio, Senapotencializar as suas poss:ibilidades. E um caminho que deve ser dor Ney Suassuna, em cima da idéia que V. Ex.a expende.. ~ que se-pe:rt:OJiido cada vez com máis fmça; dimi.Duirmos essa diferença e ria uma grande vantagem podeimos fazer isso para .toda a ma que
proali3DDOS m pcmtm cm comum enue o Norte. o Nordeste c o chamo de Br.isil2. Na relação per capita do País, os doze Estados
Ccuro-Oeste. pam que possam pctencializai~ose. com maior opor- inferiores em ienda são os que chamo de Brasil 2. com uma re:oda
tunidade de desenvolvimemo pem essas regiões.
média de, aproximadamenle. 1.100 dólares, baixíssima, enquaDIO
O Sr. Sebastião Rocha- Petmitc-me V. &•um aparte?
o restante do País cbega a 4 mil dólares de mncla.
O SR. BENIVERAS- Tem o aparte V. Ex•.
É preciso fazer alguma -coisa, pois, do coo.mirio. lelcmos
O Sr. Sebastião Rocha- Seoxdor Beni Vemo. oomo rcpre- dois países completamenle diferentes, talvez, at6, antagõnicos.
scntaDlc do Amapá. um dos Estados maís longíquos e também
Há uma tendência nattual ao crescimento do SUdeste. O
mais esquecidos oom telaçáo às ações do Govemo Feder.IJ. oi.o MERCOSUL e a inlmlaciooalizaçã da eoonomia tnsíleii:l ten·
poderia deixar de participar do disairso de V. Ex". para me colocar dem a levar essa região a um novo s:urto de desea.v.olvimento. Se
como aliado nessa busca. de uma maior eqUidade de tratameuro Dão experimentannos algum tipo de desenvolvimento. essa desipara as nossas mgiões. Daqui a pouco estarei proferindo um dis- gualdade c:=<=l ainda mais; já ó gigaDlesca- ficará ainda maio<.
curso que segue a mesma linha do de V.Ex.•e, em breve. também
Continuando, Sr. Presidente, todo o setor públíoo, pincipaldisame.n:i sobre essa questão do MERCOStn.... da necessidade de mente o Governo Federal. deveria esla:r mais aterto para as D.ecessuas autoridades, incluindo as bmsileitas. pmocuparem-se com sidades das regiões menos desenvolvidas. Além disso, o·im.pacto
uma iiU.egração também dos Estados do Norte, ou seja. como os das políticas macroeconômicas deveria sempre ser analisado do
Estados do Norte e do No!:deste poderiio se relacionar e usufruir ponto de vista de suas implicações para o Brasil 2. Às vezes. as
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políticas que são boas para as regiões desenvolvidas do País são sorver as migrações desordenadas. Mas o que CICOli'ell. pelas vias
prejudiciais is n:giões subdesenvolvidas. Essas políticas são sem. espontâneas do imponderáveL foi diferenle. A persistente crise
pre definidas em função das necessidades do equilíbrio ma.croeco- econômíca travou o eldorado paulista e dividiu as cspenmças dos
nômico~ que ~fletem. o Bmsil mais desenvolvido.
mig:taDtes com o novo paraíso, -que seria Bmsília. Os migranteS
O SR PRESIDENTE (feoiDDio Vilela Filho)- Senador oriundos do Sul c:anegavam pequenas economias para ocupar e diBeni Veras~ lamento comunicar a V. Ex• que o seu tempo está es· namizar o cettado. De n:giões mais pobres.. a busca em pam. o emgotado.
prego em Brasília, a principal área urbana do Centro-Oeste.
O SR. BENI VERAS- Pois não, Sr. Presidente.
Conseqiléncia direta e imediata desse fenômeno foi a exaO pesquisador francês Jacques Lambert. em seu livro Os cerbação de car€ncias em todo o eDtomo da cidade. trazcD.do sérias
dois Brâsis. COilSidem absuRla. a comparação do Brasil desenvol- p~ocupações e dificuldades para os govemos do Dislrito FederaJ e
vido e do Bmsil subdesenvolvido como uma metrópole e seu im- de Goiás. A crise social é gritanre. e a precoce degcacnçio da
pmo. Lambert vê a sociedade arcaica e a sociedade progressista qualidade de vida exige providêocias que devem colocar-se acima
unidas pelos "elos da mesma língua. da mesma história, e pela co- dos partidos polilicos e da ideologia. A aml1iplicaçio inoonttolá·
munhio do mesmo nacionalismo". Ele conclui que a econom.ía vel do povoamento não-planejado ocupa as faixas marginais das
doãlisU. nio atinge a nacioualidade, embora advirta dos riscos que estradas, aceler.mdo o perii1 de miséria na diioçio de Luziinia e de
~ta. a diferença dos níveis e condições de vida de duas cate- outrns cidades com tradição de vida organizada.. Sio veias abertas
gorias de brasileiros, distribuídos no que ele chama de "império que assustam pelo seu potencial de explosio social. Minha presendesigua;lmente desenvolvido."
ça nesta tribuna não prete:ode ir além de um alerta. porque tamb&n
É preciso ousar. Sr. Presidente. O fuOJro do Brasil como não pretendo apontar soluções mágicas que nlo tellho.
Nação deri:xx::tática e juSta exige que comecemos a enfrentar seria-:.AgOia mesmo o Ministro José Sena vetou emenda OIÇ&mente u causas dos nossos desequilíbrios. Reconhecer que somos mentária, já aprovada poc esta Casa, que garantia a construçio de.
difetemes ~ o primeiro passo para enfrentar de formã ãdequada os uma adulOia pua abastecimento de água em Luziinia e no entorproblemas do nosso desenvolvimento. E para fortalecer- a Federa- no. incluindo a ~ aítiCã-de Valparaízo. da Cidade Ocidental e
ção Bmsileim devemos ~ecer as diferentes características e do Novo Gama. E um fato preocupante que reclama. semibilidade
.. demandas de cada ,.,g;ão.
do Poder público. São centenas de milhares de famílias punidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
São siblações dessa nattuu.a que exigem a integraçio suO SR.. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a prnpartidãria do Centro-Oeste. Faço um apelo à inteligêocia e Acapala:vm ao nobre Senador Mauro Miranda.
pacidade do Senador e Engenheiro. meu companheiro Jos6 RoberO SR. MAURO MIRANDA (PMDB.<JO. Pronuncia o se. to Amlda. que fez carreira profJSSional no dia-a-dia das <p.~estões
guinte discurso. Sem yeyisão do cn.dor.) - Sr. Presidente, S~s e sociais de Brasília. Peço ao Senador Lauro Campos que coloque a
Srs. ·Seriadoms. ouvjmos com muita atenção o pronunciamento do sua gana e o seu idealismo a serviço da causa do enromo. Igualilustte Colega Beni Veras, que dá um mapa e faz um diagnóstico mente importante e impiescindível será a participo.çio ativa do Se..
das Regiões 1 e 2 deste Pais. NóS estamos no meio. talvez na Re- naclor Valmir Campelo. com a sua experiência admioistrativa região l.S, especialmente Brasília.- que está numa região polémica, conhecida na correção das desigualdades do entomo. Asseguro aos
em virtude da atração que a Região 2 tem em relação ao Sul e o meus colegas que, :oa busca desses objelivos COJWBS. enccm!luio
Entomo cm relaçio à Brasilia.
. .
nas bancadas goianas da Câmara e do Senado alento e disposição
Sr. Presidente. as bancadas da Região Centro-Oeste no para somar es.(orços.
Congresso têm uma responsabilidade illlransferível com Brasília.
Nio me alimenta a anogância das soluções pessoais. Nio
Essa responsabilidade não é exchlsiva dos repiesentantes ~o [)is.. sei se o melhor seria indicar controles migralários rígidos para
trilo Federal. de Goiás, de Mato Grosso. de Minas Gerais e de To- amenizar a gravidade das nossas questões
Nio sef se o
cantins. mas a proximidade e os compromissos da representação processo de industrialiZação acelerado pode. resolver os .llOSSO$
polftica falam mais
Este fato não toma men~ verdadeiros os dramas atuais. Não sei se a Secretaria_ do Entomo. criada pelo GovínaJJ:os inst:itociona.is e os vínados subjetivos com o restante do vernador CristÓvam Buarque, será suflCie.ute pam satisfazer as dePaís. Víoculos subjetivos são, por exemplo, os vínculos do afeto. mandas sociais de curto e médio.prazo. Miçha úni~ certeza. neste
Sio os meus. que vim do Triângulo Mineiro para organizar minha momento, é de que_uma mesa comw:n, ceteada de espíritos desarvida e aiar minha família em Goiás, sem perder a identidade com mados. pode ser um grande começo.
as raizes mineiras. Sio oS nordestinos que aqui se realiza.tam proBrasília, que tem uma história de perseverança e determinaf1SSioaahnente. São os sulistas que para cá trouxeram a coragem ção nas suas origens. deu-nos a todos o privilégio das oportunidade sua vocação pioneira parn estender os limites da fronteira agri. des.
cola.. Com apenas 35 anos de vida. Brasília não é mais a utopía da
O Sr. José Roberto AITUda- Pemlita-me V. Ex• um aparintegiação sonhada por Juscelino, que queria abrir uma grande te?
porta pam a conquista do Centro-Oeste e da Amazônia. Saímos do
O SR. MAURO MIRANDA - Ouço V. Ex• com muito
SODbo e vivemos boje a magia da realidade concreta com muitos prazer.
êxitos e algumas. frustrações.
O Sr. José Roberto AJTUda - Fico na dúvida entre interBrasilia cumpriu o destino que lhe foi reservado pelas pran- romper o discurso tão oportuno de V. Ex• e. por ~m:' lado. Dia
cbetas da engenharia e o papel de animar as migrações, como pólo me JXOOUDciar em um assuDf.o que diz IeSpeito ao l>istnto Federal
de au:ação e de acesso ao Centro-Oeste. Mas o homem e a vida pelo qual fui eleito Senador. Gostaria de dizer ao Sr. Presidente _e
também cumpriram sua vocação de rebeldia aos planos. Pensava- aos Srs. Senadores que o pronunciamento do Senador Mauro MIse mm Plano Piloto geograficamente estático para abrigar a admi- randa eofoca uma questão fundamental para a vida do País.~
nistmção federal e imaginava-se uma periferia planejada para dar antes de Brasília. antes do periodo juscelinista. o mapa ecolid~
suporte à elite fmlciooa.l do País. Para a época, eram intenç3es cor- e demográfico brasileiro etã litorâneo. Vivíamos todos os brasilelretas em nível de laboratório. São Paulo. a locomotiva econômica ros, até os anos 50, olhando para o Oceano Atlântico como que de
e social do País. continuaria cumprindo sua tarefa hist{lrica de a~ costas para o nosso próprio tenitório. A construção de Brisília foi
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muito mais do que a CODSll'Ução de uma cidade vocacionada para
ser c:api.tal. Foi. na verdade, o ponto de partida da conquista do
nosso proprio len'it6rio, da inleriorizaçio do desenvolvimento naciooal. Ocom: que 30 anos depois. e V. Ex' eofoca esse ceoário
can dados pocisos. BiliSllia, que se CODSOJidoo uri>anístiea e admiuisttalivamente no """ modelo de cidade Capital. não ""-"'
aindaasuapriDciptlmissio: serp6loindutor do desenvolvimento
ecoollmico na Regiio Centro-Oeste. Ota. se não resgalamlOS essa
missio fimdamental da p!Ópria criação de Brasília. SCmptO havetá
essa distaçio de uma cidade com uma boa qualidade de vida,
=cada de~ e de uma economia pouco produtiva. Isso gm.
p!03SÕCS insuportiveis som OS equipamentos públicos da Capital
do Pais. Mais que isso, com uma econonúa letcÜria. onde s6 há
e:mpego no serviço póblico e no cométcio. 6 quase impossivel a
somvíveacia de 2 milhões de brasikiros que viemm """' cá das
mm diversas togiões do Pais. com espcamça. com C6 e. priDci·
palmcnte, com tn.balho. Parece-me ftmdamenlal. Senador, que a
sua lembrança :seja vista pelo Govemo Federal e pelos Governos
Fstach"is Nio tenho a me:o.oc dóvida de que llio há mais, a esta
alnua, uenhuma soluçio Uibma capaz de salvar Brasília. A soluç:io tem CflC vir do desenvolvimento regioDal. Há que se ter iJwestimca.tos de infra-estrutun. por parte do Governo e investimentos
da iniciativa privada. trazidos dentto de um modelo de desenvolvimerLo ~que faça com que toda essa rcgiio que cen:a Brasília tenha empregos. F"' impo<tas. tenha uma qualidade de vida
mais póxima do Distrito Fedcml para que duas conseqüências se
possam experimentar. A primeim. a d.ímimlição de pessões sobre
BrasíJ.ia e a segunda. e mais import.mte. a cooquista do desenvolvimemo do iDlcrioc do País. Portai!I.o, cumprimenro V. Ex• pela
opc<Umidade desse pronunciamento.
O SR. MAURO MIRANDA - Agradeço profundamente.
Senado< Jos6 Robedo Anuda. a sua colabcnçio e os dados que.
com toda alma. insere no meu prollunciamento.
Com a mesma perseverança e detcrminaç§o daqueles que a
COilStruímm. pecisamos COD.tiauar a sua história. a história de Brasília. Mais do que um dever de ~ p:ilitica. é um dever
de gralidio da DOSS& Bancada do Celii:!D-Oeste.

O Sr. Valmlr Campelo - Permi.,:me V. Ex' um aparte.
-Senader Mauro Mmmda?
O SR. MAURO MIRANDA- Pe:feilamcnte, nom Senader Valnrir Campelo. .
O Sr. Valmlr Campdo - Estava atento, eseulando seu
pmmmciameoto, Senador Mauro Miianda., e quero pÍrabeoizá-lo
pela opoltlll!idade desse discurso. Fui seu Colega na ouiia Casa
deste Cong=so Nacional e.assisti de perto a sua lula. a sua preocupaçio com a regiio do entorno do Distrito Fodenl. V. Ex• sempre se pra:IUDciou em favor de todo o Estado goiano. mas sempre
teve um carinho rodo especial para as cidades próximas ao Distrito
Fede!21. que sobrccam:gam a infn-esttullml do Distrito Federal e
os equipomentos oommlilários de Brasilia. Novo Gama. Pedn:gal.
Ocidental. Céu AzuL Valparalzo I. Valparalzo n são algumas das
cidades do ClllomO que. realmente. não oferecem condições para a
f!Xaçio da sua populaçio. no que diz respeito A mão-de-olxa dessas cidades. Entioo as pessoas vêm a Brasília e sotncarregam a infra...estrubJ.Ia do Distrito Federal V. Ex•. ne~ tarde. uu a sua
preocupaçlo com relação ao problema da água. que conhecemos
muilo bem. o qual gemi. pn:juízos não s6 paillessas cidades goia·
nas, mas até mesmo para o Distri10 Feder.al, porque se o Governo
Federal Dio tomar medidas c:onactas. de imediato, futuramente
não só Brasília como também toda a região goiana que fica em
volta do Distrito Federal sofrerão as conseqtlências da. falta de
água potáveL Eu não poderia.. nesta opcx0.1Dida.de. deixar de para-
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benizar V. Ex' por esse ptOIJUllCiamo:n E pode ler cen= de que
DÓS. "' e o nobro Sepader Jos6 Roberto Anuda. do Distrito Fede·

DI. estuemos com V. Ex• buscaDClo as .alternativas e as soluções
pon, pelo menos. amenizar os problemas do Estado de Goüs nas
jmNiioções de

Bmilia. e-e conosco e paillb6m pelo prommcia-

memodeV.Ex·.
O SR. MAURO MIRANDA- Agradeço ao nob.. Senador
Valmir Campelo o seu aparte. e lembro. mais uma ve:r; a união enIre n6a, do Cenlro Oeste, 6 indispensável pora que o Eo-.. nio
te tome uma Baixada Flumio.euse. que, praticamea.te, nio tem
mais soluçlo. Quem c:oWr can V. Ex's todos. porque os problemas pves estio, boje. dentm do meu Estado, e nós pn>cisamos da
lllllde de Brasilia. procisamos do tlansp<Xte. da segmança e do telefooe de Bmsilia. Enfim. esWDOS tão atrelados que sei que um
problema que boje 6 do Estado de Goüs 6. tamb6m. de Bmsilia e
de toda a Naçlo bmsilein.
Muilo obripdo.
DIUtlnte o discur.ro do Sr. Mauro Minmda, o Sr.
Teorônio Vilela Fillw.I" Vice-Pnsú:len~e. deim a cadeira da pruidmcia, que 6 ocupada pdo Sr. Renan Ca·
llreiro, 2° Secrelário.

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Concedo a pa·
Javm ao nom Senado< Esperidiio AmiD. pora uma queslio de or·
dem.
O SR. ESPERIDIÃO AMlN (PPR.SC. Para uma queslio
de ordem. Sem =isio do otador.)- Sr. P.,sidente, SI's e SIS. Se~ a questio de oolem que desejo endeteçar i Mesa visa ol>terumesciaiecimemo.
No fmal de fev=iro. ainda antes do CamavaL fiZ uma proposta i Mesa. antocedida por um an-azoodo. que. em sintese, linha
o seguime tecr. Frimeiro. solicitava que o Presidente do Senado
eonsultasse o Presidente da Câmaia. para que não SUigisse nemal-entendido. som o pincipa1 da minha sugestio... após
isso. que o Secado constitnísse. na fOIID.Il do a:rt. 58 da Constituiçlo Federal. comissão ou oomis>ões temporárias, fomtalmenle
constiÜIIdas. J:CSpCilada a proporcionalida partidária, para aoomponhar aquele$ que são os assuntos mais importantes do proCeSSO
legislalivo e ~e estio, neste momeito, tDmitando na Câmara.
Para que nlo sulgisse o mal-entendido. sugeri o contalo pessoal E
pora que n6s tiv6ssomos nm olcloo de di<cUssões mm denso, na
soa qualidade. a-.entei esta proposta. repito. no dia 7 de nwço,
eonf"""" nocas oaquigliticas em meu poder neste IIIOID<IIIO. De~~ejo inf0l'1Dtlt' ainda qJe. no término da minha manifestação, cu dizia:
"Essa 6 a proposta que eu gostaria de tomar pública e que.
se p!desse mem::er a avaliação de meus nobres pares. ceio qtte'
pnderia'D"n estabeleocr um regime de tmbalho cuja pauta seja
canpatível com o que o Brasil espera- pelo menos os que têm esperança- deste Congt'CSSO."
Tomei coohccimcrllo de qoe o Sr. Presidente do Senado. na
sessio do último dia 24 de março. ou seja. na última sex.ta-feim.
subscmveu um ~Dto propondo a criação de uma comissão
teii!pCJiiria. nos tennos do art. 58 da Constituiçio Federal. integra·
da por quinze membros titulares e igual m1mero de suplentes.
Não esiOU {X'COCUpado cem o fato de ser o requerimento de
S .. Ex.• vazado pmticamenle nos procisos tcmws daquela que era
minha proposta apresentada há pooco mais de d!as semanas. Mas
cu gostaria de saber se houve, em primeiro lugar, o contato com o
Pn:sidente da Câmaia dos Dep1tados, que coosidero indispensável
para impedir um mal-entendido.
O mandato da comissão proposta pelo Senador Jos6 _Sarney
dotaria até a apreciação ímal das matérias naquela Casa do Con-
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gresso Nacional- aquela Casa é a amar.. dos Deputados. Eu ccn- povo brasileiro, já teDdo obtido e podendo obter incentivos fiSCais
sidero que seria importante dizer para quais emendas. No dia 7 de na álOa por parte da SUDAM e por parte da SUDENE- de se quomaiÇO. data em que apresentei a proposta, tinhamos cinco emendas tramitando na Câmaia. Hoje, temos seis, sendo que uma delas,
a sex1a emenda. estA sendo desdobmda.
GosWia. CD!io, de obter estes esclm:ocimentos: primeiro. se
foi feito ccmlalo com o Presidente da Cimara. Segundo, a meu ver.

rer investir, na. ímplaotação dessa n:finaria, teaJISOS amncados
dos Estados 00 Norte e do Nordeste atrav& dessa gueua flSCal.
Chegue1 a du.er ao Sr. Ministro que, a ser adotado tal proce-dimentO. seria mrlbor. em bJgarde se flexibilimro monopólio estatal da PE'ffiOBRÁS. quebri-lo de vez. JXIlqUe o t:ratameDto que
o ideal seria que essa comissão tivesse uma abmngéDcia fmita. de- a PElROBRÁS da às Repões Norte e Nordeste nessaquestlo 6 o
m.a.xcada. delimitada oo tempo, se possível c, ccrtamcnre, DO espa- mesmo que qu.a.iqucr cmpraa privada daria, busamdo obter mais
ço, ou seja. no mímero de emendas que acompanharia.
lucros oo DWCft:S faalldades na operaçlo. Nio poderialDO$ ver a
Esta é a queslio de Oltlem. a indagaçl!o que fommlo a V. PETROBRÁS como uma empresa estatal. mas sim com uma visão
Ex•.
eminentemeotr dr rmpraa ;rivada.
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Respondendo 1
Mas. s,. PrH>dnll<. o fuudameola] pma os meml:ms da
indagação de V.
a Mesa esclaiecc que vai consullaro Senador missão e para O& qtM ü ac:on"CBm foi saber a defmiçio dos estudos
José Samcy para saber se houve a conversa pdvia com o Presi- da PETROBRAS <o>< não c:oaseguimos obter, apesar de todas as
dente da Cãmua. E vai t.amb6n conversar a respeitO da possibili- informações qut' DI.» foram ~idas~
dade de se especificar o objetivo da pWpria =issio que cslá sen- .
POr WC mfttDJ Sr. Presidente, solicitamos à Comissio- e
do toquerida.
o Senador Jose A~ drfmu de imediato- a vinda de tocloG: os
Para ser fa:maliza.da. a comissão, 6 preciso que o mp~cri estudos ji ~""'""*""'a mfra-estrutura.decada uma dessas lomento seja aprovado em Ordem do Dia, o que, de acordo com o calidades. sot'ft ~..~ mrn:a:io r sobre • produçio. E mais: que a PEpbnejamento da Casa, cslá !"""isto pm1a próxima qujnla-feim.
TROBRÁS &fm.t.. a c:utU"o pn.z.o. a COJJ.clusio desses estudos, iniO SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, peço a pala- ciados em~· do.1 a:r puqdo. É impos$ivelqueumaempesa
do porte da PfntlRRA.S., com a qualidade dos S«<S técnicos. nio
vra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros)- Tem V. Ex• a tenha, at~ <' m.~' crcur~do definir qual a área que melb.O['
palavra.
ateDde aos ~ u. L.., llb nk'1"JI. r .as requisitos IOCXlllÔIDÍCOS.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Líder.
Porutt.- ... r F~a.imle, a Comissio de Infra-Estrutum,
Prommcia o seguinte ciiscu=. Sem xovisão do otador.)- Sr. P=i- apesar dr tJ.l.~ !r! • <nM"JUIÓL., obter uma po6Íçlo clara em telação
dente, SI's e Srs. Senador.s, desejo '"gísttor oós ADaiS do Senado ao assuDI.o. n:a....r•"" u-tm ~~ que considero ~ proveios meus cumprimentos ao Presidente da Comissão de Serviços de tosa sobn' a s;--x. "' ,.,.-r'&! ~o \ii politica de petróleo DO Brasil. trazilnfra.EstruiUia da Casa. Senador J~ Agripmo, pela rc:uni!o que das. f.a.ça w- p ..u.,a. rw .. MJmstto das Minas e Energia. que teve a
aquela Comissão n:alizou na Illllllhã de hoje, quando tivemos oponuru~ <lr ~t.c "'""'"'a poUticadepettóleo,partiallazmeme
opa:tDDidade de ouvir o Minis1ro das MiDas e,Eu..-gia. RaÍ!ImOdo do ~fmo." ~ .... , _. mJ.'Cm&ÇÕCS à Comissio de Infra-EstrutuMendes Brito, e o P=idente da PETROBRAS, Dr. Joel Relli!Ó, ra. bem &ntiL J~•)l't)_.. .Ja PETROBRÁS.
Toâ8 ....... ,, J"'MIOlm~r. fiCamOS t:ristes de nio poder, Dasobre tema que há muito vem preocupando Parlamentares, Governadoms e a impreDsa. particulam:Leme do Norte e Nordeste.
quele momnn. , ~ • .lriiEUÇi.o com telação à área a ser escolhiNo C!lCOII!ro de hoje, pam:e haver fiado claro pm1 os Se- da. Ma.l ~-.... .11 ,...,.-..._ -..à.u.tve por ftiCOIIbec:immt do prónado=-- que há oecessidade de uma defutiçio, por parte da PE- prio MlmJuo. ~ ..._ · w. .... pode haver o estabelecimento dessa
TROBRAS, em ..Jaçl!o à implantaçio da ""fin>lria a ser destiDada guezn. fual part.&:u~ promovida. estimulada cu c:onsemiao Norte ou ao Nordes~
da pelo Podn Pia Naco • pw • - anprcsaestatal
O Minislro e o P=idente da PETROBRÁS deixaram bem
Quero purw:au ..., ua. vez. me congramlar com os
clara a necessidade da implantaçio dessa ..finaria, pua aletlder os me~ da( .. ,...... ,..._ •&ltcu. vinda do Ministro das MiDas e
mercados do Norte e Nooleste do Biasil Panamo, a obm é impO- Enerpa r &.' ..,...,.._ .., l'nltOBRÁS, e partícularmcnte com
riosa.
o Senador J...t A~ P'le•dude da Comissão de Infra-EsttnMas. Sr. Pmsidente, peço a palavra pua ~ttar que não
foi possível, ainda nesta o_pommidade. cooseguir do Ministro e do
O SR. I'RL'>IDI:...-n: (Rman Calheiros)- Com a ptlavra
Presidem• da PETROB~ uma definição soble a implanlaçl!o da o DObR Seaadtw ~· Rcdi&.
refinaria. Em que pese todo o esforço demonstrado pelos integranO SR. !>t U.\'TIÁO ROCHA (PDT-AP. Prommcia o setes daquela Comissão e por Seuado= que, mesmo nio pertencen· guinte ducuno ~- rn .ao do cxador.) - Sr. Plesideme. Sts e
do a\ Comissão, acmreram a ela na manhi de hoje. nlo foi possível Srs. Seoackft~ "~ u...aDdo boje, neste Sellldo, a disc:ussõcooseguir as Íllfounações do Minislro e do Presideat" da PETRO. es ímportinte"s so.~ um dr.-. poblemas mais graves deste PaisBRÁS sobte a implan!ação dessa '"finaria.
as desigualdades IYIID'~
O que flCOU claro é que ela deveri ser implantada no Pará
Esse tt: ma tnn s..w:k:> abordldo pelo pOOprio Presidente da Reou em Pemambuco ou DO Rio Gnmdc do Norte ou no Cem ao no públíca, que. '1"1!' u.rnrd&s "~ z:rs.. laD. dito ser uma das metas prioritáMar.mhlo. Fioou claro ainda que a PE'JROBRÁS já efetuou le- rias de seu plano dt tnbaibo o combate h desigualdades sociais,
vantamc:mos. E mais, o Sr. Ministro m:ebeu a maDifestaçio de re- problema que cio ~ sobJC"loo.t.do sem se combater ~ as
púdio de divenos Srs. Senado= à id6ia de se fazer uma gaemt desigualdades regu:Mws..
fiscal eD!IO Estados tio poblOs da Fecletaçl!o btasileim, que Dão
O -Senador Beni Veras fez um apelo veemente à unidade
podem se submeter ao que seria denominado gueu:a fJSC:al entre das regiões pobres deste Pais. no sentido de dcsenvolvelem uma
Estados.
estratégia pata camínbarm1 juntas em busca do dcsenvol~to.
Tivemos a cp:munidade, Sr. Presidente, quando da. indaga- O Senador Mauro Mir.mda troUxe à discussão problemas relacioção ao Sr. Millistto. de deixar bem claro ta;nb6m o nosso repúdio à nados ao Centro-Oeste. E eu ttago tamb6m uma COillribuiçio da
idéia - COilSidemndo-se ser a PETROBRAS uma empresa estatal parte do Amapá, embora no contexto do meu disaJiso tamb!Sm esCODStituida com recursos da Uniio, portanto, com recu:rsos do tejam pr-esentes dados históricos. ciJ.lrurais c püsagisticos. do DOSSO
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Estado. Por ...- um dos Eswlos mais ""'""' ela fedemçio, aclJei :ma.mente atrativo aos investimentos em diveiSOS setores produti~
opodiii>:> ttazS-los a p!b!K:o, pua que as Sr's e os Sis. S<ll&donis e vos. No Amapá há uma gxaude divenidade de eeossislemas ainda
a Naçio deles tomem conhecimento.
ptoservados, bai>a densidade populaciooal. alta poteocialiclade de
O Amopá 6 um Estado jovem, de hisklrla antiga. Pode-se recursos minerais e pesqti~ belíssimas paisagens intactas. al&n
dizer que o lh2siJ foi descoberto pelo Amopá. Em 1499, Amtúoo do .acesso cstrar6gico aos ll1e:I'Cados inlemacionais. apmsentando
Vespúcio navegou pelo baço esquerdo do Amazoaaa, wav.....,_ gta:Ddes possibilidades de um trânsito fluvial e marítjm.o~ o que
do &linha do Equador e p&SSaDdo pelo que 6 ho,F. a cidade. de ~ toma conaeta a intensificação de atividades comerciais de mercaelpL Essa refem.cia ellC<lllln-se !egistl1da ... cariA I:OmOiicla por do intemo e extemo.
Sua vizinhança com a Rgião do Carlbe e com a Guiana
esse ilustte oaveJ!Illle a Loo:u7o Di Pier Frlncesco De M6d;ci,
Fmncesa. representante ela Comunidade Econômica &rop6ia oa
cujo origjlW eDCO<Ilra-se"" Biblíoloca Plibüca de Nova Iorque..
Ap6s o iDlcio ela eoloo.izaçio do Beasil. e em................ do América. fortalece a COilCCpção politica alUai que bu""' <OllSOlidar
Tmlldo de Tordesilhas, roam feiras as primeitaa -~ !"" novas parcerias cometci.ais e articular :me.reados potencialmente
tems ""''PR""'"· Em 1544, tocehe seu primeiro naue oli<:jal. viiveis ao desenvolvimeulo susteutávcl do Estado. além de se inAdelaotado de Nueva Andaluzia e, post~ .em 1637, 10<· serir no contexto globalizante da ecoDOIDÍL
O Amapi. <XXD sua caractedstica peninsular, cercado por
DA-se a Capiwúa do Cabo do Nate. A preseuça ~sOD em
teuitório amapaeoae tamh6m ,..,.,.,ra a .... 6poea atzav& de,.in- .fanas iguas do rio Amuonas e do oceano Atlântieo, 6 isolado do
vuõe& inglesas e, posletiolmenre. lianc:esas, irl•ndeso• e~ =tante do Pais por Dio ter ligação rodovWia com os Estados vizinhos. Isso. no entanto, pode ser entendido tamt:ém como uma
saspam-riquezasdolàa:aledoimai«doNolle - . ·
A '"giio q~e hoje <OWjXeende o Estado do Amaplt foi dis- vantagem c:ompamtiva. pois o isolamento favom:eu o seu atual esp>tacla <XXD a Pnnça por mlis de meio s6culo, p&SSaDdo a ser porte tado de pze=vação natumL
A se&UJl.Cia. meta. a questio da sustentabilidade da econoiDU:gillllte do teuit6rio oacioaal ap6o mrltas •
balalbas,
incluindo o massaae de 38 civis bmsüeiroo, na vila do Espirilo mia, pode ser entendida eomo a C01llllii!Ião de todas as frnmas de
Santo do Amlplt. por tropas frmc:esas. Os inv&S<nO foram =ha- desenvolvimento econômico propostas até então pata o Estado,
çados por IS IIID!Odores ela vila, lideiados pelo maW< h=li ela his- baseadas em uma prática eminentemente extr.Uivista. sem a fROtóóa do Amapá, FraJJciseo X&Vii:r ela Veiga Cabml, caboc:lo qpe. cupaçlo do equíb'brio entre os fatores ~ sociais e ampor seu porte fisic:o, .,. eoohocido porCalnlziDho.
·
·
bieD.a.is das atividades produtivas. Do prisma do desenvolvimento
Após muitos anos de embotes Wplanáticos, p Amaplloi, susteDIAvel. os :recursõs nanmüs )mCisam ser enteDdidos como o
Ílll<giJ.do ao BillSil. ap6o sentença ostabeJocicla po capilal cconômico disponível para desenvolver a região de forma
Laudo de Boma. pela Coafodezaçio Suiça. em 1• de dezemlrp .de perene e com justiça so:::iaL
A lnsca ela eqüiclade social 6 a teroeúa meta do programa,
1900. Os Wplanatas bnsileiros.,. chefiados,n& ocasião, pelO lja·
resumindo-se em converter cm melhoria da qualidade de vida para
tão do Rio Bnnco. .
.
Em 1943, O«lmU o dosmembruneato do Estado do Ama· as populações do Estado o resultado ela explotaçio de uossos ,...
pi. originando o Tetrit(rio Fodml do Amapi. atzav6s de doc:zOto cursos. Até enfio o que se tem visto na Amazônia. por intennédio
assinado pelo enlio l'mlidente Gotúlio Vmgas. A Cooslituição de ela iÍDplantação dos gilll1des projeiOS, g«almeute volt&dos à extta·
1988 tmnsfO!IDOU <>Tmilório Fodenl om Esrado, gmnândo sua ção mineral e de madeira, 6 a fOIIIIação de gilll1des bolsõos de poautaloDÕa pollli<:a e admioistzaliVL Os •"'lp"ensos puc1<mm. pOJa btoza e prostituição, além do violeulo processo de proletarização
prilneila voz. oseolber sens J?lÓpÓoS govemautes. Esse man:o his- das poJiUações nativas.
t6ó.co certa:mente deu iDicio a uma DOYa orielltaçio nos rumos Qes:O quarto mareo teferencial do plano é o estabelecimento de
sc Estado •mtzlmico, que ocupa uma úea de 140 mil qoüõmr::t;ros parceiras com a iniciativa privada. o que. aliás~ é fimdamenta I para
quacb:ados • possui liloral awitim:> de c=:a de 600 quilômdros a imple:meDtaçáo desse modelo. pois cria um envolvimento maior
deatensio.
.
ela SOCiedade eom OS'jlOOjetos. Al6m do m&is, o Estado Dio ptoteu·
o alUai pemo do Amapl. tendo 1 freme o GovemÕdor de executar isoladamente as novas polític:as de desenvolvimento,
Joio Alberto Capib«ibo, eldto pela mesma coligoçio que
mas. sobretudo. defiDir os critérios e riSCalizar os xesult.ados e imtrouxe ao Senado Fcdtmd, assumiu o compromisso de propoc e pactos socUis e ambientais dccom:otes; das alividadcs desenvolviviabilizar um n>odeJo de deseuvolvimeuo dif=ote daqJ<!c .pnli- das- As oooperalivas e associações c:::omw:úlárias rec:eberio apoio e
cado pelos govemos ~. qae adoramm, na sua maioria, a irlceativo t6cDico e finanCeiro,. para. se capi~m e se inserirem
mesma filosofia dos invasores estrangeiros que nos visitatun oo DO met<:ado.
período colonial. OU seja: pemú.tir, e às VCZJeS corn•ndar. o saque
A quinta meta do programa visa minimizar o -problema da
de DOSSSS riquezas, agregando mlseros bouel!cios ao povo do
Amapá,
.
desigualdade inlra-,.giooal. por meio de uma ampla ação govemaA coudut& pollli<:a do UOYO Govemo do Amaplt rompe aiÍt. memal no sentido de pulverizar as atividades CCOD&nicas por toda com a poslura de uma clire local viciada qoc cowpartilhava das as cidades. Hoje o Ama.pi. eom uma população estimada em
600 mil habitantes, distribuídos em 16 muuiclpios, experimenta
desses .......,. princlpios.
. '.
Esse novo modelo de desenvolvimento para. o Amapá está uma."excessiva concent:raç:W da atividade econõmica em Macapi.
Capital do Estado. e em SOD!ana, cidade portuária. A aus6ucia de
cmbasado em seis meras básicas:
.
uma política de ocupação e desenvolvimemo responsáveL que deI) a vai~ elas vaut&geus compamtivos do~;
veria ter sido executada nas gestões anterimes. fez com que as de2) a sustelllabilidade da <COIIOmia;
m.$ cidades fl.CaSsem desprovidas de serviços sociais básicos.
3) a busca ela CCjlliclade social;
deixaudo as populações do interior diante de uma absoluta falta de
4) a uliliDçilo de pa=rias,.. imp!antaçio de projetas; .
perspectiva. motivando uma COilCC.D.ttação w:baDa incompatível
S) a desccaceuttaçio elas atividades; e
.
6) all2Dllicipalizaçio elas açaes govemameznais.
. com a infta..esttutura existenle nas maiores cidades do Bstado.
A }Ximeíra dessas metas. a valoriDção das vantagens comO novo plano de desenvolvimento do Amapá prevê a reopa:mtivas. ressalta as peculiaridades do ~do que o tomam extrC- rientação do crescimento das cidades e a dinanriza:ção dos _pólos
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mgiomis. de acordo c:om os ~ISOS natu:tais predominantes de
cada região.
A IDllllicipalizaçio das ações govemamcntais é o sexro marco que norteia o prognuna e se dar.i através de pucerias entm o
Governo do Estado e as pxefeituras~ objetivaodo fJ.Ur a populaçio
oas suas origens. As áreas prioritárias dessa municipalização serão
a educação. a saúde e a politica de obras públicas, estUnnlando a
utiliuçio de micxle-obra e matéria-prima locais e a adoçio de
critérios ambientais na promoção dis-atividades ecooômicas.
A essêDCia desse proje!O é diferente daqueles implaulados
nas últimas décadas no Amapá. bem como no rcstanle do Armzhnia. ou seja: tem como base a fllosof~a. de se obter um máximo de
positividade para a economia ~giooal com um mínimo de desgaste no aparte dos estoques naturais.
O Programa de DescnvolvimcnlO SustentiveL tôaic:a do
plano de govemo, engloba um coo.}mto articulado de setotcs e ativ idades. de acordo com a relevância que apreseiUa na dinâmica
histórica. econõmica e socioambiental do Estado.
Esse modelo deve levar em coo.ta a biodiversidade da re-gião, que combina uma vocação florestal de mais de dois terços da
área do Estado, formações de cemados. vá!:zêas campestres. além
da maior representação brasileira de manguezais litodneos. Cada
um desses ambieotes apresenta poblemas espedficos: exploração
de madeiras nas f.lorestas de teua fiiiDC;. implantação da silviculbJm em cc:a:ado; a pea1ária bubalina ex.teosiva em campos de várzea; imensidade de atividade garimpeira. e mineradora. além da incipiente pecuária em ten:a fume.
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eliminação de rocdoo:s e reciclagem de mau:riaú, além de prolllOver a id6a do ~speito pelo ambiente e pelo cidadio.
O sucesso desse progmma passa. allles de tudo, pela solução do problema de abosu:cimen!o de energia que hoje é feito,
principalmente no interior, via Sistemas isolados com base dieselétrica. Em 1994, • C<lmponbia de Eletricidade do Amapol utilizoo.
um milhio de lilros de óleo diesel e 885 lilros de óleo lubrifteallte
no seu puque getada. A substituição desses sistemas podetá ser
viabiliDda po< meio da inleriigaçio da usina hidrel6trica de Turutui. no Put,. com a margem ~erda do Am•?OOIS, resolvendo
po< um loogo pmzo o problema de gOtaçio de energia no Estado.
questio essa j6. abofdada. no meu primeiro discurso nesta tribuna.
AcilOclusioe . .vimenqçioda BR-!Sé também é fimdamelllal.
Par fDD, reafim>:> miDha creill"' ua proposta do Govemo do
meu Estado c estou oonfia.ue em que. mais brevemente do que se
possa imaginar, o Amapol sed apontado como uma ref-•
mundial. Cllldc o desenvolvimento ccooômico não eaccotrw uma
barreira na oatumza nem. no ser humano. O Amapá ser6 certamente rocc:ubccido cano um modelo. oodc o homem amazt'mico estará, pela primeira vez. no centro das alenções. constitlJ.iDdo..se em
sujeito, e nio em um mero insumo das fórmulas cconbmicas oo
em um empecilho a ser removido pa: obsttuir o progresso.
Nos dias 31 d e - e 1• de abril, o Ptosideele Femando
Homique Cardoso eswt visitlmdo a regiio de Calceição do AJ:a.
guaia, no interior do Pui, e Manaus,"""' <ÜSaltir a queslio do desenvolvimento sustentivel pata a A mazAni• Essa pmtica deve se
tomar o ceane do planejomento, Ilio só"""' o Amapá. mas"""' toA explornção desses m:ursos deve ser c:ompatibilizad4 com dos os Estados da mgião, que j' a estio adotando. cano ft!QU:isir.o,
estarem iDseridos DOS programas de fmanciamen!OS
a preservação de áreas indígenas e populações tradicionais, sem inclusive.
frear a utilização dos rerursos minerais e pesqueiros, além de criar intemacim'!•is
O Sr.Adcmir Andrade- V.Ex•me permite um aparte?
e incentivar o chamado blrismo sustentável que viabiliza a exploO SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o aparte ao n<>ração sem a destruição de nosso exuberante potencial natural, que
CCXJ.ta com uma iDacl'cdiláVel variedade de frutas. tais como a pu- bre Senador Ademir An<hade.
·. O Sr. Ad.mu, Andrade - Obrigado, Seuador Sebastião
punha. o uxi. o taperebá. o cupuaÇu. a graviola, o tocumã e a rainha das palmeiras, o açai. que oferec:e o mais saboroso palmito e Rocha. Quero. em primem> lugar, dizer da miDha alegria de ver
cujo fruto dá origem a um delicioso e nutritivO suco. A culiniria que as_fOIÇ&S pofiticas progressistas do Estado do Amapol vencedo Norté· é, certamente. a mais ex.6ticã do País, mesclando auda- ram. Venccnm tmzeodo V. Ex•. pelo PDT. a esta Casa; venceram
ciosamente JnlOS de origem ind!gena, portuguesa e africana. elegendo I cio Alberto Capiberibe. do meu Partido. o PSB, Gover·
Quem aqui já teve oportuilidade de satxx.ar um tacaci- também oador daquele Eslado. E Ilio poderia ser oulro o cxmportamen10
na lr::ml do$"Senadoles 1~ Bari:elb.o e Ademir Andrade -. um de pessoas tão valorosas quanto V. Ex"s. Um programa de governo
pato no bJCUpi. uma manjçoha ou um piratucu frilo? Eu OS desafio que é tudo aquilo que o povo amazôoida deseja; um progmma de
a resistir aos mais saborosos sorvetes de frutas n:gionais. com uma govemo que tmz o ~omem a paxtieipar do processo de evolução,
qualidade inigualáveL Nada se COIIIp3lll à , _ _ e brisa DOIUma do processo de desenvolvimento; um progmma ~c peserva a oado rio Amazonas~ acompanhada de deliciosos camarões fritos com ttm::za; um programa que presava as tet;ms indígenas. Realmente,
fariiiha de mandioca na praia da Fazendinha, em Maca.pá. Há ain- sinto-me muito OEgU.Iboso de ver que tanto o Amapi como o meu
da a virginal beleza da praia de Goiaba!. oo 1itma1 norte do Estado, Estado, o Pui, elegeram homens de vala que podem tnul$[0IIW!r
que anmcou aos suspiros a fmse: ''Nunca vi tamanba beleza'', do a milidade da nossa n:gião. A lÍil.i:Ca coisa. que nos faha. Senador
Sebastião Rocha, ~ a compxoensio do Poder Ccntr.d, é o entendiPiesidenf.e Mário Soazt:s, ao se defrootar com seus encantos.
IDeDI.o e o respeito desse Poder pam com a nossa ~gião. no seotiO Amapá os convida a visitar a deslumbrante cachoeita de
do de implantar os seus projetas. Somos uma n:giio ex~mament.e
Santo Antônio, no rio Jari, uma das mais belas quedas dágua deste
Brasil. além de outras belezas natu:rais como a cachoeira Onmdr::. rica e poderosa. e o Poder Central deve fazer com que esses projeàs margens da rodovia BR-156 (que liga Macapá ao Jari e ao Oia- tas se integmm às noces$jdadcs da .nossa popdação e tenham a sua
poque. na fronteira da Guiana Francesa); a região dos lagos. que participação. Lamento saber que o ~ideme da. Rep.íblica não vai
em muito se assemelha ao Pantanal Matogrossense; a bucólica ser- mais a Cooceição do Amgua.ia. e sim a Carajis. cujo ambiente é
muito fechado; E. como se fosse um Estado indepeodenle dentro do
ra do Navio; o fenômeno da pororoca. mn etemo embale entre as
Estado do Paol. Creio que o Ptosidenu: Femando Henrique Cardoáguas do mar e do rio-mar. Além das bele:ms nattmtis há os IDCilU·
so deveria visitar Conceição do Araguaia per ser um MuniCípio
mentos históricos como a magnífica Fortaleza. de São José do Mahistórico. Enfim. é pieciso que a comissão que estamos tentando
capá. inauguxada em 1782.
estabelecer e que ji couta com a assinalura da maiaia dos SenadoAliado ao desenvolvimento sustentado das atividades pro- res desta Casa.. a Comissão Mista da Amazônia Legal. criada pelos
dutivas, o Govemo está planejando um amplo programa. de saúde Parlamentares da Amazônia Legai. -Concmtize-sC e comece a. exerambiem.al que visa dar qualidade de vida às populaç&s do Estado, cer a sua· função para tesolver tão graves problemas, que V. Ex.•
resolveodo os problemas de saneamento. tratamento de residuos, coobece bem. SoziDbos, ficamos numa situação muito d!ficil. É.
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preciso baver uma ÍJI!ezaçio, t preciso baver le3pOilo do Govemo
Cenl::all. c tenho certeza de que isso s6 se dará com a uniio da
ilaD::ada porlamenla< da AmazilDia DO Congr=o Nacional Congmtulo-me com V.Ex.",pelodi=que faz no dia de boje, e espocüolmenrc oom o GovcmadordoAmapi,Joio Alberto Capibcribc.l\luilo obrigado.
_
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Apdeço o aparte de V.
Ex• e o acolho ao meu JXODUDciameo.to.
Quero dizer que esse projeto de descovolvimelllo do Amap6
coaJa com o apoio dos ues Senadores desta Casa, inclusive do
aiWII P=idcnre do Congr=o Nacional, Senada: Jost Samey, que
o CODbec:e muito bem. S.. Ex" dad todo o apoio para que ele seja

lftlimdo. pua que obtenha os n:c:msos e o apoio nec::essmos tanto
das autoridades bmsüeiru como dos movimentos intemacionais,
interessados em preservar o nosso meio ambiCJJ.te, a fim de que os
homem da "'giio possam usufruir dessa riqueu.

Acredi!n qne

473
I)

Amapá. estreitando relações com a Guiana

francesa, poderá. futuramente, expandir essas relações pata o resto
d<) País. e a i :r.lllça scr:i um dos nossos i.cterlocutcxes junto à ComtmJdade E.:(~il1Jm.ica Européia, assim como já o é Portugal.
Muito (lhrigado. Sr. Presidente.
f)um.nr~ o discurso do Sr. s~bastião Rocha. o Sr.
n.m Calh~ims, zo Sccrctán'o, d~ixa a cadeí'ra da presi.h"nri.t. ~1m• ~ vCU{'I(JLÚt pele Sr. Josl Samt:y, Pre:sitknlt:.
J(,

O .SR. PRESU>ENTE (JIJSé Samey) - Sobre a mesa. coSr. 1° Se<."Tetário, em exetclcio.Sena·

mun:ica~·.ão •l"o: "':r .'i ii. la pel1'
~oh)T

Rcron C.d1l•·i••l'>,

Bras!lia. 2S de março de 1995.

St:nh<'lt' Pl"'·~idt=ntc.
O Sr.Jade Barbalho- Pem:útc-mc V. &-um aparte?
Ntl~ ;('mhw do Art. 118 §r do Regimento In~iD.o. comuni·
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Compnzer, ouço V. Ex".
O Sr. ,Jade Barbalho - Senada: Sebastião Rocha, nio ,._ ~··'a Vn.-;sa F'h't•lência a prorrogação do prazo para apreciação do
sisto a solicitar um apute no disalrso de V. Ex' porque a identifi- P!.C 101/93. (]Ue "ftu Jirelrizes c bases da educação naciooal", c
coçio do Pad oom o Amapá t Dlllilo grande. nio s6 em 10Jaçào à do PLC 45/91. que tramita em coo)mto. "dispondo sobre a con~.·c-o;sào de ti<.~lsac; de estudo e pesquisa aos pós.graduados e dá ou~ nio também em "'lação à identificação do caboelo da
Amaz6Dia com o do .Amai* e do Palt. V. Ex• me chama- como tras prov:dêo.(iu~".
Cordi.l!nH·ntt•. -- S~nadot" (.úcio Alcântara. Vice-Presidente
<Üzem os advogodos- à oolaçào quando aborcla remas tio OOillUIIS wCO.
~
~
eDbe o Amapi e o Pui.. Quando V. Ex• iDiciou o seu discurso, faltou um registro histórico, e estive muito atento a isso: o Amapá
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O e<pedieote lido
deriva do Panl. Foi o P=idcnte Gctl!Jio Vargas quem subtraiu vai à publica\·:"io.
,
porte do tcaitório panensc e criou o TeaMrio do Amapi. Aliás,
A Presidóm:ia recebeu o Oficio SI n~ de 28_ de março. da
1116 boje a Uoiio nos deve o pogamenl<> desse rico t=ilório, que s6 se~.·n.-tária Administrativa do Senado Federal, encaJÍrinhando infor·
t pago pela generosidade dos amapaenscs, que alendem. ocmpee maçc",es sobre os quesitos constantes do requerimeOlo 0° 238. de
com DlUÍia fntemjdgde e ca:n muita fidalguia. os meus iimios da 19~5. de autoria do St.•nador José Eduardo Dutra.
Ilha de Maraj6, que; de vez cm quando, pedem socoao às autoriO SR. PRESIDENTE (José Samey) ~-As informações fodades •mapaenses e ao solidário povo do Amapá. Quero cumpri.. rary. encaminhadas.. em original. ao Requerente.
menur V. Ex.• pelo pronuDCiameoiO que faz e pelo projeto de <fe.
O Requerimento vai ao Arquivo.

senvolvimcoto que se esboça no Amapá. uniDdo a questão eoolóSobre a me~. pnlJetO de decreto legislativo que será:lido
gica à questio ocon&oica. Ex.sa coociliação t primoollal e funda- pelo S.r. 1° Se~Tt'tirio em exercício, Senador Reoan Calheiros.
DICJllalpua o teai16rio am.azônioo e pala o BrnsiL Tamb&n o Se· É !id'' o seguinte
nador Adcmir ADdmde oongmtuloo-se coma elciçio do Governador de seu Partido, e quero me congratular com essa uniio política
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 28, DE 1995
de V. Ex-s. que. inclusive, teve o apoio do Presidente do Senado.
Su:o.ta o inciso II do art. 1° do Dea-eto D0 598,
Senador Jost Somey. S. Ex" foi tio bem recebido como ex-P=ide
8
d('
j~iho de 1990.
dcnte do B:msil pelo "povo amapaeuse que foi eleito seu tepre-<
sentame DO Senado Federal. E S. Ex", boje, para priviltgio de toO Cnn~.,ore.<:S<l Naci<•nal decreta:
dos DÓS, é o P=idente da Casa. Meus cumprimCDios à Rep...
Art. t·'~Fk·a ...;ustado ,, inciso IT do Art. l 0 do Decreto 0° 598,
sentação do Estado do Amapá e ao povo daquele Estado. Muito <le 8 dt: julho dt• 1992.
__

obrigado.
O SR. SEBASTIÃO" ROCHA - Senador Jade Batbalbo,
como puacnse de nascimento. eu jamais teria csqu~ de abor·
dar a ciraçio feita I""' V. Ex". Ela se euoont1a oo quinto parágiafo
de meu discutso, quando digo que, "em 1943, OCOil'CU o desmcmbmmento do Estado do Par.\, originaDdo o Tetritório Federal do
Amapá., através de decteto assinado pelo então PresideOle Getúlio

Vargas••.
Esti feito o registro.
Ao fmalizar o meu discurso. quero coovidar os Senadores e
todos os que nos ouvem pua conhecer o A.mapi. O progama de
turismo. inclusive. que é um dos pontos fundamentais desse piaDo
de desenvolvimento do Estado do Amapá, será divulgado muito
em breve em todo o Brasil e no ex.terior. O Amapá é certamente
uma das portas de entrada do nosso País. por siblar-se na foz do
rio Ama2mlas. no litoral atlântico e por ter ainda uma ligação praticamente terrestre çom a Guiam Francesa. que é a única representante da Comunidade Econõmica Européia na Aillérica.

Art. 2'' E~te Det'rel(' Legislativo entra em vigor na data de
su.1 publiL-a.,.:i1•.

Ju!:>1ificação
Cnmpett' •hl ümgresso Nacional nos termos do Art. 49. V.
da Constituiçà1\, smaar os atos: normativos do Poder Execiltívoque
(':\11rhitcm d1' f'!'<l\•r Rt~gulamentar.
Trata 11 di~rm•itivo de delcgaçã<~ de competência ao Minis.
-ir•' da lnfra-1·.-.;,nJI•Jra (Mimstro das Minas e Energià) para a prática
de at~~ de 1'>uturga de copccssã1"1 de lavra e atos modificativos dos
direitos inerentes (nnula~·ão: declaração de àduci~e; revogação;
invalidaçã1"1 f'llT motivo de renúncia; instituição de perímetro de
rmteção de f("on!es de água mineral. tennal ou gasosa; e autoriza.Ç"ão de <Xmsti!uição de cnnsótdo de minetaÇão).
..
Tais atllS apresentam-se para a fonrufdeftnida de decreto do
Pre.<:idcnte da República. consoant~_ os artigos 7° e 43° do DecretoI.ci n° 227 de 28 de fevereiro de 1967. Senado a expedição de de.
('Tt'tnc; comJX'il~nda rrivat!Va do Presidente da República no co-
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mando do art. 84, rv. da Constituição, que não se a~te delegar
nos tetmOS de seu parágrafo único.
·
Portaoto. o dispositivo que delega a competência de ato
cuja forma é pteCOniz.ada em lei, e cabe à competência indelegável
do ~sidente da República. exorbita o Poder Regulamentar a que
deve limitar-se a expediçãO de atos notmalivos, alcançando modi-

ficação da lei. e confronta a Constittlição.
Salienta-se, ademais, que a fundamemação do Decreto n°
598 de 8 de julho de 1992. esa.Jdada nas atnõuições conferidas
pelo art. 84. incisos IV e VL da Constituiçi:ó~ e art. 12 do DeaeroLei n° 200 de 25 de fevereiro de 1967, oão lhe traz qualquer amparo de legalidade. Os incisos da Constituição defmem a competência privativa do Presidente para expedir c:lecm.os. e dispor sobre a
organização da administração na forma da lei. que pax:a o AlO de
outorga defme a· fonna de decreto do Presidente da República, forma prescrita em lei, de competência indelegáveL como visto. I.i o
art. 12 do Decreto-Lei n° 200167, faculta ao Presidente da República a delegação de competência para a prática de atos admiiiistrtltivos conforme se dispuser em regulamento, o que não pode ~
por-se ao disposto na lei quanto a fonna do ato, que, consoante a
Constituição é privativo do Presidente da República.
Ao Ato de outorga de concessão de lavra o legislador não
explicitou apenas a competênCia do Presidente da República.. que
pudesse ser delegada consoante o Decreto-Lei D0 200/67. mas a
forma prescrita de ~to do Presidente da Reptiblica, ato cuja
competência é indelegável nos lermOS da Constituição. O- que
compreende-se a vista da responsabilidade de tal outorga som o
uso por particular do bem público constituido pelas jazjdas minerais:, as massas de substâncias. minerais encontradas na-supetf"'ICie
ou interior da terra. que. apenas na Amazônia. para as resetV.as minerais já descobertas. soma I uilhão e 700 bilhões de dó_~ Senador Emandes Amorim, PD~- RO.
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f) autorizar a desvinculação. destinada à venda, cessio oo
daçio em garantia hipolecária. dos bens e insUlações utilizados na
produção. transmissão e distribuição de-energia elétrica.
li- observado o disposto nos Decretos-Leis. n<>s 7.841, de 8
de agoStO de 1945 (Código de Àguas Mmernis), e 227. de 28 de
feveteíro de 1967 (C6cligo de Mineração~ praticar os seguintes
atos ndativos à concessão de lavta:
a) outorga;
b) anulação;
c) declaração de caducidade;
d) revogação;
e) invalidação por motivo de remíncia;
I) instituição de perlmetto de proleÇão de ron..s de água mineral. temJal ou gasosa; e
g) autorizaçao de eonstituição de CODSÓICÍO de minel2ção.
Art. 2° Este Decreto eutra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 3" Fica revogado o Decreto D0 99A28. de 31 de julho
de 1990.
BI3Silia, 8 de julho de 1992; 171° de Independência e 104•
da República.- FERNANDO COLWR- Mán:io Fortes de Almeida.

na!:

-------.... ---.. -------·-------'-:---·

V- sustar os atas noanativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar oo dos limites de delegação legislativa:
DECRETO N" 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dá nova redação ao Decreto·Lei

U:G!SlAÇÃ,O errADA

D0

1.985 (*)

(Código de Minas), de 29 dejaneõro de1940.

DECRETO N• 598, DE 8 DE JULHO DE 1992
CÓDIGO DE MINERAÇÃO
Delega competência ao Mioistro de Minas e
Art. ?O O aproveitamemo das jazidas depende de Alvará de
"' Energia para a prática de atos relacionados à presta..
ção do serviço público de energia elétrica,à derivação Autorizaçao de Pesquisa, do Ministro das Minas e Eoelgia; e de
Coneessão de Lavm. outorgada por decrero do Presidenle de Red!_ águas c à concessão de lavra mineral.

---=-------..-----·-----..---------·-·-

O Presidente .da República. usando da atribuição que lhe
confere o an. 84. incisos [V e VL da Constiwição. e nos termos do
art. 12 do Decreto-Lei n°200,de 2S de fevereiro de 1967. decreta.
Art. I" É delegada competência. ao Ministro de Minas C
Energia para:
I- observado o di.seosto DO Decreto D0 24.643. de 10 de }llho de 1934 (Código de Aguas}. praticar os seguintes aros:
~
·
a) outorgar concessão de aproveitameDlO de energia hidráulica de potência até 2S.(X)() (vinte e cinco mil) quilowatts, de transmissão e de disrribuição de energia elétrica;
b) autorizar a transferência das concessões de geração,
transmissão e distribuição, referidas no inciso I;
c) autorizar o estabelecimento de usinas termoelétricas de
qualquer potência. quando se destinares a serviços públicos ou .ao
comércio de energia. ou de por:ência superior a SOOkw. quando
destinadas ao uso exclusivo;
d) outorgar concessão para derivação de águas que se destinem ao abastecimento público;
e} autori7..ar as ampliações e modificações das instalações
vinculadas aos serviços públicos de produção. transmissão e distribuição de energia e!étrica, executados por pessoas físicas- oU juridicas titulares de manifestos ou declanções de usinas. tetmoelétri...cas. devidamente aprovados e registradc..,:

píiblica, aloS esses cooferidos. exclusivamente. a brasileiro, oo 1

sociedade organizadà no País como._ de mineração.
Pará8mfo único. Indeponde de coocessio do Govemo Feder.U. o aproveitamento das IIÚJlaS manifestadas e registradas. as.
quais, no enlmto. f:acam sujeitas h mesmas condições que êste
C6digo estabelece para a lavm, tributação c fiscalização das minas
cooeedidas
Art, 43. A concessão de lavra terá por título um decmto assinado pelo Ptesdieme da República.. o qual será transcrito cm liVro próprio do DNPM.

SEÇÃOn
Das Atribwções do I'Rsideute da República
· Axt. 84. Compete privativamente ao Presidente da Repúbli-

ca:

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. bem
com.o expedir decretos e regulamentos para sua ftel execu~.

VI - dispor sobre a organização e o funciooamento da administração federal na. fonna da lei;

----··---·-·-··--·-··------··---

----------~
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REQUERIMENTO N• 418, DE 1995
Exm" Sr. Presidento do Senado Federal

SEARCH-QUERY
00003 DEL-000200

Sr. Senador José Samey
Na fcmna do art_ 215, n, b, do Regimento inlemo, encamiobo à coosicf=ção de V, Ex•, para as necessárias provid&lc:ias o
DEL-0J0200 de 25-2-1967 Decreto-Lei
requerimento de mformações a seguir detalhado:
Situação:
quais os ~ gastos com a manutcnçio. refounas,
Seq: 000- Intogl31
c:ustoio e infta-esttullml das JIIOilldW; ocupadas pelos Senhores SeORIGEM Executivo Poder Excartivo
nadores. DO decoaer do exen::!cio de 1994;
FONTE PUB DOFS 27-'2-1967 Pág. 000004 CoL 2 Diário
2- qual a pm'isão destes cuSIDS no orçamento de 1995, se
cial da União- SupL
possível. com estimativa 1lilitkia/mês..
Sala das Sessões, 27 de DWÇO de 1995.- SeDada: Jader
ESlRlJTI!RA- Artigo: 00012
NJV000003593 Document- 15 Of '2ZT

IDENTIFICAÇÃO

- -- r-=--

or,..

Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Jooo! Samey)- A Pt<sidência deforequerimento do Senado< Jader Barbolbo.
A Ma!&ia será eocamioblda l Dir:etoria-Genl para que proAdministrativos conforme se dispuser em regulamento.
videncie. imeclielpJ!Y'7'1e. as informações ~eridas.
Par. único. O Aro de Delegaçio iDdicará com pmcisão & auSobre a mesa. ~erimentos querserio lidos pelo Sr. 1° Setoridade delegante. a autoridade delegada e as atribuições objew cm.áro em exen:fcio, Senador RcD8D Calb.ciros.
de delegação.
São lidos e aprovados os seguintes
As.t. 00012 É facultado ao Presidellle da República, aos
Ministros de Estado e, em geral. as autoridades da Administração Foderal, delegar competência para a prática de Atos

TEXTO

VID~2460

1968 DOFC 26-3-1968 002431 3 RegulameDtação Paicial

"'o

REQUERIMENTO N" 419, DE 1995

Solicito, nos lel1Do& do artigo 13, § 1° do Regimento lntorDEC-073987 1974 OOFC 29 04 1974 004926 1 Legislação Coneno, que seja consider.ldo 00100 li=ça aotorizada o dia 27 de marlata
ço do c:a=~e. pcrlodo em que estive an-. dos ttaholhoo parlan>cnDEC-0863771981 OOFC21.09.1981 017717 I Legislação
tar:es, para participar de c!oboW:s"" Univ=idade deSaD<a CatarinL
Co=lata
Sala das Sessões, 28 de DWÇO de 1995.- Senado< ea.lldo
DEC-088354 1983 DOFC 07 06 1983 009641 2 Legislação
Maldauer.
Com:lata
REQUERIMENTO N" 420, DE 1995
DEC-088375 1983 DOFC 09 06 1983 009832 I Legislação
Nos
tem10S
do""- 13, panlgmfo 1", do Regimento inlemo,
Com:lata
DEC-089586 1984 DOFC 27 04 1984 005969 2 Legislação xequeiro seja cousiderado como de licença autorizada o dia Z1 p.p,
rla$.3. em que estive auseole dos tmbalbos da Casa.
Com:lata
Sala das Sessões. 27 de DWÇO de 1995- - Seuador José
DEC-091155 1985 DOFCl8 03 1985 ()()4814 1 Legislação
Eduardo DutnL (PI'- SEJ- .
Com:lata
DEC-091173 1985 DOFC 27 031985 0054341 Legislação
REQUERIMENTO N" 421, DE 1995
Coãclata

RequeiÍo, nos tmnos do art 13, § 1• do Regimento Inlemo,
DEC-092429 1986 DOFC 27 02 1986 003021 I Legislação
seja considemda como lioença antoriDda minha. msEncia l sesslo
Com:lata
DEC-002768 1986 DOFC 10 06 1986 0083811 Legislação do dia 27 do c:omnte mês. em virtude de compromissos poHlioopanidório
Estado.
Com:lata
Sala das Sessões, 28 de DWÇO de 1995.- SeDada: Geraldo
DEL-002367 1987 DOFC 06 11 1987 018414 2 AlteMelo
ração
DEC-0958141988 DOFC 11 03 1988 003947 2 Legislação
o SR. PRESIDENTE (Jooo! Samey) - Ficam """"""idas
Conelata
as licenças solicitadas.
DEC-099428 1990 DOFC I" 08 1990 014638 2 Legislação
sobr:e a mesa. oficio que será lido pelo Sr I" Secretário em
Com:lata
txen::ício.. Senador Renan Calheiros.

em-.

INDEXAÇÃO Regulamentação, Delegação de Competôncia. PteÉ lido o seguinte:
sidente da Replblic:a.
BANCO CENI'RALOO BRASIL
Ministro de Estado. Autoridade Admiuisttativa.. União FePRESI- 95/0613
llr.lsília (DF), 23 de DWÇO de 1995
d=L
Requisitos.. Ato. Delegação de Competência.
A Sua Ex.celência o Senhor
CATÁLOGO Administração Federal. Reforma Administrativa.
Senador José Saroey
10607* Fim do Documento Presidente do Senado Federal
Praça dos Ttlis Poder:es- Palácio do Congresso, Ed. Principal
(A Comis.siio tk Omstituiçiio,JUJrifa e Cidadania.)
70165-900- Bmsília (DF)
O SR- PRE.SWENTE (José Samey)- O Projeto ser.\ puSeobor Preside!lle
bhcado e mmetido A comissão competente.
RefliO-ce à Resolução n° 72. de 14-12-94. que autoiizou a
Sobro a mesa_ I<qUerim<nto que será lido pelo Sr. 1" Se=- elevação tempor.lria dos limites de endividamento do Estado do

tário em exercício. ~enador Renan Calhci:ros.
É lido o seguinte.

Ceará. a fim de que p1desse cmtratar operação de crédito extemo.
com o Banco lntemaciooal para Reconstrução e Desenvolvimento
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- BIRD, cujos recursos seriam destinados ao projeto de Desenvolvimento Utbano do Estado do Ceari.- PROURB, com gar.m.tia da
União. no valor de até US$ 140.000..000.00 (cento e qu:uenta milhões de dólares JlOdc.&m<ricaoos).
2. A proposito, solicito que seja I<alizada retificação no
item r. do art. 2", da menciooada Reso!uçllo. oa parte relativa às
coodiçlle< de pagamento do principal. Omfocne coosla do Parecer
DEP!R/DIARE-9411179, de 7-11-94, aredação conela seria;

Item 1:
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 40, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos: do
art. 338, iv. do Regimento lnlmlo)
Votação, em tomo único, do ProjelO de Lei da
Câmara n• 40. de 1995 (n• 121/95, na Casa de origem),
de iniciativa do Presideute da Rep6blica. que dispõe sobre a distribuição de efetivo da Aerooóutica em tempo

"g) eaadições de pagamelllo:.
- do Irincipal: em 20 (vinte) prestações semes.
trais, iguais e CODSC:CUtivas, no Valor de US$

de paz. tendo
Parecer favorável. sob n° 88, de 1995, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa NaâouaL

. 7.C:X:X:U:XX>.OO. cada uma, vencendo-se a primeira em
153.2000e aúltimaem !5.D9.2009;"
3. Salienl:o que a referida altciação requer urgência. tendo
em vista que aquele Estado ainda Ido efetuou a cootratação. por
nio ter sido possfvela realimção do registto da opernção junto ao
Deportamento de CapiWs Estrangeiros- FIRCE.

Atenciosamente.- Preslo Arida, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência comunica ao Plenário que é procedente o documeuto que acaba de
ser lido, uma vez que o Projeto de Resolução n° 108. de 1994,
aprovado DIL scssio de 13 de dezembro passado, autorizando a eievaçió tempoiiris dos limil.e$ do endividamento do Eslado do Cea.
n1. estabeleceu. nas condições de pagamento da referida dívida, a
primeira preslllção I""" IS de março do ano 2000.
Enttctanto, com base no Parecern°290, de 1994~ que ofereceu a redaçio final da. mar&ia. foi publicada a Resolução n° 72. de
1994, COOSiaDdo, por lapso, a data de 15 de setembro de 2009
{dat&da dhimapiCStaçãn).

À vista do exposto. esta Presidência determina a republicação da referida Resolução, com a retificaçãO que se faz
necessúia a f"un de prevalecer· a decisão aprovada pelo plenário.
- -Q SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidêncía
recebeu. do Banco Ccntml do Br.tsil, Oficio D.0 S/12, de 1995
(n° 95195, na origem), encamiDbando, nos termos da Resolução n° ll,_sie 1994. do Senado Federal, solicitação para que
a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro- RJ, possa contratar operação de cr6dito extemo, junto ao Banco In.teramericano
de Desenvolvimento - BID, no valor de vinte e cinco milhões,
trezentos e cinquenta mil reais, equivalentes a trinta milhões de
dólares, em 30 de novembro de 1994, para os fms que especifi-

ca.

A matéria se:á despacbada à Comissão de ASSUntos EConõ'
micos.O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência convoca sessões conjmtas do Congresso Naciooal a se _realizarem
quinta-feim. dia 30 do corrente mês, no plenário da Câmara dos
Depltados, às 9h, para apreciação de medidas provis6ria.s. e, às
14h30min. pua apreciação de vetos presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência coJllllilÍCa que, em virtude da realização de sessão do Congresso Nacional no próximo dia 30, às 14b30min, e não havendo objeção do
Pleaário, fará constar da Ordem de Dia da sessão ordinária de
amanbi o Parecer nOS9, de 1995. previslO inicialmente para a paulado dia 29 de março de 1995. (Pausa)
Não bavendo objeção, a matéria será incluida oa Ordem do

ou. de amanhil.

Passa-sei.

Março de 1995

A discussão da matitia foi encen-ada na sessio ordinária de

ontem.
Em votação o projelO, em tomo único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pamanecer sen-lad=. (Pausa)

Aprovado.
O P'?jeto vai A sanção presidenciaL

É o seguiitte c; projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"40, DE 1995
(N" 121J95, Na Caso de Origem)
(De iniciativa do Presidellle da República)

Dispõe sobre a dlmibuiçio de efetiYO da Aero-.
oâutiCa em tempO de paz.
O Congresso Naciooal decreta:
Art. !" Cabe ao Presidell!e da República disttibuir, anna!melll.e. o cfetivo de oficiais, por postos, doS-diferentes Quadros do
Cotpo de Oficiais da Aeronáutica. de que tlafa o art. 1° da Lei n°
6.S73. de 29 de onlllbro de 1980. e ao MiniStro da Aeronáutica a
distribuição dos efetivos do pessoal graduado, respeitados os limi·
tes esta.bekcidos na Lei de FJXaçio da Força.
-§ 1o A distribuição dos efetivos de que tmta este artigo será
refetincia pmL os fms de promoção e aplicação da Quola Compu!·
s6ria prevista no Estatuto dos Militares.
§ 2" Com cxeeção dos postos de Oficiais-Genenli e quando
necessáriO à manulenção do fluao regular e equilibdo da cam:ira,
o Poder Executivo, ão distn.Duir ós efetivos, pcided exceder os limites dos postos em até dez por cento,. obsemmdo que nio resuhe
em aumento nos efetivos globais de Oficiais JrCVÍSIOs na Lei de
Fixaçllo da Força nem na despesa tola! a eles c:orrespoodente.
Art. zo Esta Ieieulm em vigor ua data de sua p1blicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 02:
Votaçio. em bliilO único, do Projeto de Lei da
Câmara n° 83. de 1994 (n° 229191. na Casa da origem),
que proíbe a exigência de al.cstados de gravidez e esteri-lização. e outras priticas-Jl'lia efeitos ãdmissionais ou de
permanência da telação julídica de uabalho, e di outras
providências, tendo
Parecer favorável. sob n° 283, de 1994, da Comissão de Assuntos Sociais.
A discussão da matéria foi encenada na sessão ordinária do
dia 24 do COIIeDíe.

Em votação o projelO, em tumo único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna.I10Cer senlados. (Pausa)
_AprovadO.
O projeto Vai à sanção presidencial
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E o seguinte o projeto aprovado:

O SR. PRESIDEN'll!: (JoséSomey)- Hi~ iDscrlos.
O SR. ADEIIUR ANDRADE_ sr.l'1aidente. peço a pala-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, DE 1994
VIa como Líder.
(N" 229191, oa Casa de origem)
O SR. PRESIDE!IITE (}()SI; Samey)- Concedo • palavra •
Proíbe a exigência de atestados de grtR'idez e V. Ex•, por vinte minuto&.
esterilização, e outras práticas db<rimioatórias, paro
O SR. ADEIIUR ANDRADE (PSB-PA. Como Líder. ptoefcitos admissiooais ou de pcrma.oêaàa da ràação ju.. nuncia o seguiDt.e disanso.) - Sr. Presidente. SN c Sa:. Sc:nadoridica de trobalho, e dá outras pnmdâK:Ias.
res a colllml anfstico-!llDSical basileim esti mais pobre. Mtu<U
oo- em BeMm do Pari.. aoo 90 anos de idade. o Maestro Wal0 Coog=so Naciooal dcaeta:
demar Hcoriquc.
Art. 1• Fica proibida a adoçio de qualquer pmtica discrimiUm dos llltimcs pndes expoco.,. da
popubr lxasinat6ria c limitativa para efeito de acesso a telação de emprego, ou (eira da gctação de Heitor Vllla Lobos. Waldemar Hem:iquc ceiesua manutenção. por motivo de sexo, origem. raça. cor. estado ci- brizou-se por levar 0 ean1o c a música paraense aos mais impol'vü. situaçãO familiar ou idade. ressalvadas. neste caso, as hipóteses tantes centros IIItistico-aJiunais do País c mesmo do IIIUlldo.
de protcçio ao menor previstas no iiK:iso XXXni do art. 7o da
Em 1911, tendo se. ttamferido com o t:Wi c o restante d& faCoostituição Federal
_.,,. L~~-·~--. mí!ia para a cidade do POIID. em PodUgal,logo após o falecimento
Art. 1: Coostitnem crime as seguiDies t-....cas ~=a. de sua mãe. maDteVc seu primeiro OOJUlO com a misica. na escola
I- a exigência de teste, exame. pedcia,laudo. atestado, de- em que iiaiciou seus estudai prim.úios. apiimcDndo-os jl a putir
clarnçio ou qualquer oulrO procedimento relativo à esterilização de 19!8,quaododorecomodafuailiaaBelém.
.
ou a estado de gravidez;
Contrarimdo os interesSeS de seu pai. envctedou clandestill- a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empre- namente 110 estudo da. viola. da bmnoniA, da cc:mposiçlo e do cangador, que cooligurem:
· ·· ·
.
.
to. teodo como mesttes Ulisses Nobre, Prof.....:a l'!!i!OOtCOO
a) imluçiío ou iD.stigamento l est.erilizt.ção genética;
Baars e o Maestro Etun Bossio.
b) promoção do controle de natalidade, assim oão coosideEm 1933 decide abondooar soas atividades DO com6rcio de
rado o oferecimento de serviços e de aeooselhamem.o ou planeja- Belém. ttansferinc:lo-z para 0 Rio de J:meiro. ODdc abraça definitimento familiar. realizados através de iJls!ituições públicas ou pri- vamente a cmeira, IDDSic:al, projetando-se de fomul vertiginosa. nas
vadas. submetidas às normas do Sistema Uuico de Saúde- SUS.
tádios., teatros e principais espaço$ wlturais do eixo Rio-Sio PauPeoa: detenção de I (um) a 2 (dois) anos e multa.
lo-Belo Horizoole, inici.,do ..... época uma série de excursões
Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes & que sere- _pela Aigentim.. uiuguai. Fraoça. ~e Pcriugal. sem ~bl~
fem este artigo:
.
ceder ao pMT"'"eDI:e desejo de aperfCJÇOU'-se :aas artes !DUSlCUS,
1- a pessoa tisica empregadora;
principa!menu: nas c:omposições ao pimo.
n - o represeíltaou: legal do empregador, como defmido oa
Sua vasta produção musical foi tomaodo foana peculiar.
legislação trabalhista;
·
deslac:aodo-se a prefmocia pelas c:anposiçl5es de ambienlação
m- o dirigeote. dircto ou.por delegaçio. de 6tgios públi- folclórica. coosídccadas pelo maestro como a melb<r forma de excos. e entidades das administrações públicas direta, indireta e fun- pressar para 0 DDJDdo os encantos e o mist.&io da Jtmaz&.ia, seu
daciooal de qualquer doo Poderes da Uniio, dos Estados, do Dis- povo c.a sua cuitura.
_
•
trilo Fcdet;ll e dos Municípios.
Sio inumcriveis as obras de Waldemar Hemiquc tegiS!r.lArt.'30 Sem prejuím do prescrito no ,nígo anrerior. as infra- das I~ã:-f~Ogr.d-ta DacionaJ. e lntemaciooal. sempre a.ludmdo h~
çõesdodispostouesta)eisãopassíveisdasseguilll.esrominações:
sas da terra pamense. numa tmjet6ria que atravessou o próprio
I- moha admiDistrativa de 10 (dez) vezes o valor do maior tempo e sefezoormhilizlrua. voz de~ iD!&pdcsdaMúsisalário pago Pelo empregador. elevado em SO% (cinqüenta por ca Popular Bxasilei!rde"""""' dias, cano per exemplo. Zizi Possi.
cento) em caso de n:inê:idência:
Fatã de Belém, Nilson <lJaves, VUI Lima,. emrc taDlOS cucros.
n- proibição de olter empréstimo <:U rmanciamento j.mto a
instin:dçõcs fitw:lceiias oficiais.
~ da produçlo essenciaJmente musical. WaldeArt. 4° O rompimento da relação de trabalho por ato discri- mar Henrique compôs t.ambém ttiibas e mdsicu para peças teaminalório.nosmoldesdesta lei. facuhaaoc:m.ptegadooptarentre:
trais, como o tema para ''Morte e VidaSeverina'', otn.coosagmda
1 _ a readmissão com ressa!clmento inlegral de todo 0 pe- da dr.uoamrgia lmlsileim, e ainda trilbas sooons pua filmes nanodo de afastamento, mediaou: pagamento elas remunexações de- ciooais'e interoaclooaisWaldema:r Hemique 'soube faza' da música bns:ileila um
vidas. conigidas mouctariamcntc. acrescido dos ;ttos: legais; e
n- • pm:epção. cm dol:ro. da l'CZIJUD<laçio do peóodo de passapotte de destaque tambá:n . . vida pública. 5e1Vido 00 Deporaf.~tstnnenro. cxxrigida. IDODetariamente e acmcida dos juros legais.
Lamento ..!e Cultum e no Teatro Mmicipal no Rio de Janeiro e<m10
Art. s•Esta lei co1ra em vigorua dala de sua publicação.
dirotor da Soção de Música Oxquesll1ll de 1958116 1967, e ainda
Art. 6° Revogam-se as disposições em. contnirio.
em missões de rcpres.entaçio oficial do Brasil. comissionado pelo
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esclareço ao Plená- Itamamty. em eventos oo extl:rior (Fr.mça. Espallha, PodUgalrio que, per sugestão do Senador Espcridiio Amin, a Mesa tomou 1949 e 1955), na Am&icli do SUl (Aigeotina, Uruguai, Paraguai a iniciativa de propcr a formação de uma Comissão de Senadores 1954 a 1955). Em 1967. esteve nos Estados Unidos, por75 dias, a
pua acompanhar as emendas constitucionais ein tramltação na Câ- coovite do IJcpartamenlo de Estado daquele pais, JZOferiodo cursos. coocertos e palestras ODde o tema principal era másica brasimara dos Deputados.
0 Senador Esperidi.ão Amin prop&. na sessio de boje, que Ie~ e a culwra a.maz&.ica em particular. Retomando a Be~ DO
a limitaçio dos poderes da Comissão. bem como a sua extensão, fim dos anos 60, foi nomeado ctimor do Teatro da Paz,. exercendo
devem figmar no requerimento.
essa função per muitos anos. alán das atividades como membro
Peço ao Sena4or Esperidião Amin que fcmna.lize as suas su- do Conselho Estadual de Cultura e da Academia Pan.ense de Legestões. que serão acatadas pela ~.tesa.
tras. onde ocupou a cadein.den° 7.
•

umica
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Ei:J.tristecido, o povo paraense n::ode as últimas homenagens distorções 00111 sérios prejuízos para "" poises prociltores e CO!IIpOt.idoros, como o Bmsil.
Por exemplo. Sr. Presidente. no Canadi. o dimito de ccdenhar uma vaca vale duas a. ttEs vezes o valor da ptópria vaca.;
como o acesso ao negócio 6limitado por cotas, vendem-se c compmm-se quotas da vaca, que. em realidade, sio cctas de Sllbsfdios,
negociadas com ágio no m=ado poralelo.
Nos Estadoo: Unidos, uma voca absolve cerca de 1.400 dóla·
~de subsídio por :mo.
. Ainda mais, pora cada dólar de renda do produta:" mmlDOCte..a.mc:ricano, quase a melade prov6n de subsidias; na COJDlllidadc européi&, a metade; no Iapio, 66%; na Suíça, 80%.
Na Uoiio Europ&. o ruato dos subsldios pua oio produt<>Concedo • palaVCl ao Secada Ioel de Hollanda. (Pausa)
Concedo a palavra ao Secada 1.,... Pinheiro.
n:s agócolas po< domicilio uJ:bmo é da ordem de 2 mil dóla=;
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mr. Pronuncia o seguin· nos Estadoo: Unidos de SSO dóla= e no Iapio, de 3.340 dólares
te disanso.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadotes, o BrasiL nota- por ano.
damente a partir de 1990, vem implementando uma política de
. Segundo estimativas da OCDE. u bauciras c:omerei.ais dos
abertum da economia ao com&cio intemacional attavés de medi- países industrializados a~stariam mu•'1!'1t1!tc aos países em desendas que vlm promovendo a eliminação das bam:i= não tarifárias volvimento CCIC& de 100 bi]b.ões de d6Lves. É um valor' equivalene da drástica ~çio das tarifas de importação. elevando. dessa te a duas vezes os juros da divida eucma pagos emalorn«e pelos pámmeim. de forma substaucial. o grau de CODCOII'ência no mercado ses em desenvolvimento e a duas vezes os recmsos que os páses da
domóstico.
OCDE destinam! J1"08l""ID'IÇiO de assisléocia a esses poloes.
Enb:etanto, Sr. PresideD.tC, cm alguns casos, a concorrência
Por CKJtro lado, Sr. Presidente. a aplicaçio de dm::ito à i.nti
extcma vem ocóaeodo de fonna desleal, como, por exemplo, nos da:mpiog e compensatórios 6 prá.tica ccmum nos J*ses desenvolcasos de importaçio mãciça de um detemrinado produw antes do vidos. ADalise, por exemplo, o caso dos sapatos brasileiros, do
exame das coodições de sua comercialização, já Que Jiãci há possi- suco de lai3Dj;l. dos móveis e tantos outros produtos bnsileiros
bilidade de instituir qualquer proteção diaJUe de abusos, ainda no que slo taxados pua entrar oo mercado de outros países.
Assim. Sr. Presidente, Sl"s e Srs, Seoadoles, a iosetçio do
exercício que se tenha verificado.
Assim, a concom:ncia extema vem se viabilizando com a Bmsil na economia intemaciooal, de IlliDeid.- mais dinimica, tepiática de dumping e com a utilização de subsidias concedidos quer que se utilize também. com eídcia. os instrumentos legais
dispon:iveis. com base DOS aCordos dos quais somos sigoatmos.
nos países de origem:
Os países desenvolvidos. Sr, Pmsidente, Sn e Srs. SeoadoTal aplicaçio, emrelallto, tem eDCOillrado algumas difiCUlres, vêm adotando, de uma maneira intensiva e-frõqüente, políticas dades. tendo em vista que a legislaçiio ora vigente considera os di·
protecionistas e de subsídios com o objetivo de asseguiai" artífi- reitos anti dumplug e compeosa!óriO$ como de oatmeza joidicocialmeDte a :rm.da de seus produtores e o nível interno das ativida- ttibutária, quando ...... na milidade,
la! cmter.
des eoonômicas e de emprego.
Dessa maneim. ao se atn.Wir ~ jurldico-tn'butária aos
ESsas medidas protocionistas são implementadas tanto no direitos iri:J.pede-se a aplicaçio de fosma retroativa. como pmvêem
imbi.to doméstico como no inlemacionaJ. cOmo resultados econo- o ac:ordo anti dumping e o acordo de subsídios e dm:itos compen.
micamente absurdos. e airamente danosos pua os paises em desen- ~os.
Como cooseq1lêocia, Sr. Presidente, Sl"s e Sn;. Senadores, a
volvimeota;como o Bmsil.
Assim. o proleciooismo adotado pelos países desenvolvidos abertura de uma iDvesti.gaçào de dumping oo. subsidio', em certos
chegou a limites ext=nos. criaDdo enonnes disi<>IÇÕCs. íã que casos. iooeDliva a importação maciça do produto ou prociltos inavilta o preço do produto no mercado :intemaci.OD3l. desarticula e vestigados. antes de uma eventual imposição de direitos.
O Governo Feder.ü. em boa hora. editou. em 14 de setem.in:viabi1iza o processo de produção DOS países que não adc.tam medidas pmr """!""'"'"OS subs!dios dados p<re= poises competidm:s. bro de 1994, a Medida Provisória o• 616, post<riotmeote n:edita·
No caso da agrirultura. de maneira particular, os estudos do da. dispoudo solm: a aplicação dos diieitos plOVistos no ICCl"do
GATI revelam que os subsídios estão em coustante crescimento e anti dumping e no acordo de subsídios e direitos compeasatórios.
Essa medida provisória estabelec:e que oo diieitos aoti dDDJque em 1992 atingiram a c:ifr.l de 353 bilhões de dólares, someme
no âmbito do seleto grupo dos 24 países-membros da Organização ping e os dúeitos compensa16rios seria aplicados mediante a copara a Cooperação e Descnvolvímento Econômico-OCDE. que fuança de importância. em moeda coueJ1e do País. que correspon:mine os doze países da União Européía. inais a Noruega. Dina- dent a percentual da margem de dumping ou do montanr:e de subman:a. Islândia. Suécia. além dos não-europeus.. como a Austrália. sídios apurados, de fonna a sanar o dano w ameaça. de çlano à inNova Zel.ândia, Canadá. Eslados Unidos. Japão. Turquia e ex-lu- dústria doméstica.
Sr. Pmoidente, tive a bgnra de presidir a Comissão Mista
goslávia.
Esse montante, Sr. ~sideDle, equivale a praticamente 85% CDCall'Cgada de analisar a Medida Provisória n° 926, dispondo so~es~~~
~
do Produto Inr.emo Bruto brasileiro.
Essa
comissão,
reunida
em
16
de
março,
aprovcu, a partir
A proteçio da agricultura cresceu substancialmente acima
do esperado. isolando-a das fct"Ç3S da competição M men:ado. do relatório elalxm>do pelo ~ Deputado Getmaoo Rigotto, a
.
atingindo limites da extxema insensatez,. do ponto de viSta social e ~ferida medida provisória.
Sr. Presidente, apelo aos Sn. Senadmes pua que se empe~
econemico.
nhem. no sentido de aprovar a Medida Provisória n-o 926. pois trata~
Assim. o prot:ecionismo na agricultura. adotado pelos países se de uma maléria- da mais alta importância pam o Brasil. na medidesenvolvidos. ao chegar a limites extR:mos, vem criando et1oníiCS da em que, a partir dos mecanismoS nela pieVistos. se pos;a. com
a um de seus filhos mais ilusttes, e veal à tribuna desta Casa. pela
voz desle Senador, revCR:nciar sua memória. motivo pelo qual solicito ao Sr. Presidente, como homem de cultnm brasileira, que
faça registmr nos Anais do Cong:rtSso Naciooal. o pesar do povo
paraense. e poc que nio dizer, do povo brasileiro. pelo desapare<:imeuo do Maestro Valdemar Hemiquc, que soube legar, pela força
de soa inspiraçio, uma obra perene, que 1raduz a grandeza imeDSUmvel do no= patrlm&Do rullutal
Em o que tioha a dizer, Sr. Prcsideate.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavr.1
ao Senado< Iosapbat MariDho. (Pausa)

não'""'

Março de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

479

sua aplicoçio imediata e pemllllleiile, o!Jtcr maicr poder dissuasó- uma <>bn are hoje ==!ada per lodos aqueles que ill!eqxeràm a
rio e,. assim. melhOI' defender o mercado intcmo cootra os even- música brasileim na sua esseDCialidadc.
tua.is efeitos de CODCOn'ência desleal por parte de produtos cstcmWaldemar Heorique não é um mero episódio oa culbna bmgeiros.
si1eim, é uma das mai< impa1antes figums da 01lbml Dllsic:al desFaz-se necessário ainda. Sr. Presidente, que se criem meca- te país em todos os tempos. Assemelho a f~gum de Waldemar
!IÍSIIICO fcrmai< pora assegurar que o Mínisrmo da Agricultura. do HeDrique Ade Dorival Caymmi. com a difereoça de que, pom IJo.
Absstecimeo.to e d&Refomut Agrária participe de maneira mais iu.- rival Caymmi houve. talvez. llOS últimos anos. um gt1.0 maior de
tema e direta nas fases de invesligaçio, disaJssão e tomada de de- =oohecimento da chamada mídis e!etnlnica. Waldemar Henrique
cisões de medidas de dileito compensat6rio sezem adotadas pelo pam:e não ter penetrado na mídia elerramca, mesmo porque a míBmsil. qu.mdo se rclaciooatem com assuntos do interesse da agri- dia elei.Iôuica. ncmnalmente. esti sempre mais volt.ada para os ritculiUlll.l:nsilcira.
mos de f012 deste País, porr.IZÕOS As vezes impooderáveis.
Muito obrigado.
Uma obra de arte se qualiflCO Dio pela opiniio dos seus
O SR. PRESIDENTE· (1osé Samey) - Concedo a paísvra c:cnlempodneos, mas por sua dumção 110 tempo. O que ""'""leriza
aO oobte Senador Jadcr Buba1ho.{Pausa)
a obm. de arte é cxatam:ente a sua capacidade de se etemizar. WalCaneedo a paísvra ao nob!c Senaclo< Esperidiio Amin. domar Henrique, a meu juizo, se etemi:zal oo populário brasileiro
(Pausa)
como um grande piDlcr, se me peanitem a expmsio. um grande
Coacodo a paísvra ao nob!c Senaclo< Roberto Requiio. esa:itor, um grande poeta e um grande músioo, tudo condensado
(Pausa)
ua mensagem singela da canção. A cançio é um dos maicres miJa.
Está faadt.ida a pllavra. pxque Dão há mais omdores iDs- grcs da a:iação humana.. ela consegue. em breves vexsos e em t:res
~ pora a sessio de hoje. (Pausa) .
ou qulllro minuros de melodia. canogar pelo espaço vivências in0 SR. ARTUR DA TÁ VOLA -Sr. Presideule, poço a pa- teilas, histá:ias inomíDiveis.
lavra.
.
O Sr. Jad.er Barbalho -Senador Aitur da Távola, V. Ex..
' · · O SR. PREsiDENTE(!~ -~ey)- Coacodo a palavra a me pcmlite um aparte?
V. Ex'.
·
O SR. ARTIJR DA TÁ VOLA- Com muito prazer, no1n
.
OSR.ARTIJRDATÁVQLA(PSDB-RJ.Semrevisãodo Senador.
arado<.) - Sr. Presideule. Sx's e Srs. Seuadcres, ouvi. há pouco, a
O Sr. Jader Borbalho -Senador Artur da Tivola, Dia tive
fala do nob!c Seuador Ademir Andr.lde solre a motte de Walde- a opottUDidade regimental de apartear!' Seuador Ademir ADdiade
mar Henrique e nãO poderia deixar de dizer uma palavm de respei- na bomeuagem póstuma que prestou a Waldemar Henrique. Quero
tO c homenagem· â sua obra. muito · bem lembrada e aceutuada, fa:liS-Io agora,. neste aparte em que V. Ex• :ressalta. a importância
p,elo !lOire Senador do Plmí. Num.~ IIKmCDIOs da fala do Seua- pora as lelras. pora a arte e, de modo especial. para a música, do
der, ele aludiu, de passagem, ao fito de que Waldemar Heurique é tmbalho realizado por Waldemar Henrique. Como poraeuse, me
uma figun do Pará e do Brasil. Eu diria que a cultora lmtsileira sinto muito gratificado ao apartear V. Ex•, pmque o testemunho
'peideu muito coiii a sua morte.
rilaestro Waldemar Henrique aqui dado pelo Seuador Ademir Andrade é o de IOdos DÓs do Pmi.
·tem' uma tmje~ muito curipsá na. .música brasileira.. De certa mas o t.esleDJUnb.o de V. Ex" 6 muito mais importante, pcxque é o
foimi. ele se coosagra no Pari e na d6cada de 30 e 40 parte,- Como de um ~te de cutro estado, o Estado do Rio de Janeiro e,
tantas pesscas do Norte e Nordeste.' na direção do então centro de mnito-mais. é o testcmJJ:lho de uma. pessoo. c:omo V. Er, que é reimdiação'"'mll:ural da época- o Rio de Janeiro. onde desenvolve coohecido como um iDlelectual preocupado com as utes e fi.mdauma atividade das mais ricas e produtivas. •
meotalmeo.te com a :anlsica DO Brasil. Quero. como ~tam.c
·À época, o Brasil Dio se intert:DID1IIIicava oomo hoje; éra- do Estado do Pmi, unir-me à manifestaçio anteriom>ente feita
mos ilhas cuhumis distantes e difereutes. Havia um coohecimento pelo Senador Ademir Andrade e. gratifiCldo. pode:r unir-me agcn.
relAtivamente bai:lo das virias regiões: do País. da sua cultura. da à manifestaçãO de V. ex•. porque se Waldemar Henrique exa. e é,
sua tipicidadc. Waldemar Henrique'eonsegue. ca:D. a música e os ·uma unanimidade no meu estado, a palavra de V. Ex" demoastza
temas do Pmi, mais do que do Pari; amazôoidas, _algo que já foi que Waldemar Henrique oouseguiu extrapolar os limires do Estado
fixado numa frase muito f~liz. quando alguém disse: "Pinta a tua do Pará para ter o IeCODhecimento nacioml. Meus wmprlmento$ c
aldeia. e serás~''.. E a. exala idéia de que a universalidade, os meus ag:mdeclmentos a V. Ex•na. obra de arte. muitas vezes, está J:I"SCDle m tipiCidade, poique
O SR.ARTIJR DA TÁVOLA-Agmdeço a V. Ex•agenali lalejam conteúdos universais.
tileza e a homenagem do aparte.
E pua este País o significado da cultu:m paraense e da cultlml da .A maz&:ua então descoohecidas do Rio de Janeiro, como o
Há poucos ano;. uma editora publicou um livro sobR: e com
mun.. :na década de 30. a do Notdeste e a do Sul. Foram oecessá- Waldemar Henrique. E uma cd.il.om do Pará cujo nome infeliz:meD:rios na literatura inúmeros outroS. esforços de toda uma geração te me escapa. Neste livro sobre Waldemar Hemiqu~ al6m de tcpara. t:razma saga do Nordeste -JOsé Lins do Rêgo -e da Bahia- gistrar toda a sua uajetória. mostra uma outm feiç.io: Waldcmar
J~ Amado- pâ:r:a o conhecimento do grande centro. Eu ficaria Hem:ique em. um escritor de primeira IiDha. Ele apresenla, em foraqui a citar noroe.s importantes que significaram. pela capacidade ma. de diário, reflexões,. observações altamente interessantes solxe
de pintar a tipicidade de sua aldeia, a universalidade desejada e so- a vida. de extrema agudeza. que, cm aJir.l op«tw:Jidade, sem dúuhada por todo tutista.
vida, poderiam ser oomeDiadas oom os Sts. Seuadotes. Não hoje
Waldemar'Henrique apn:seota-se ao rádio, àquela época, em que dedicamos uma palavta. de homenagem a Waldemar Hcnconsegue um im&prete il altura das suas onlsicas. também já fale- rique. Registro, portanto, a homenagem da cultura. brasileira a
cido. Jorge Femaudes, de quem alguns, possivelmente, aqui ainda essa grande figun., que a honrou, deixando uma obra ~cl.
se ~ e, obra a obra, ele canta o tambatajá, a história do
TiVéssemos aqui a oportunidade de sessões SOilOPS, aJ&n
boto. as lendas do Pará e c:oaseguc, pela qualidade da sua melodia, da pobreza de nossas vozes., c, por certo, escuWfamos hoje. com
pela importância da: tcmál.ica de suas letras. o auge que o leva a enlevo, algumas das mais belas eançiles do populário brasileiro,
sair do BrasiL a visitar a Europa e. com o passar do tempo, deixar criadas por Waldemar Henrique em seu labor. que vai~ década
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de 30 ~ pra•icamm"', finais da d6cada de 80, em plena criativi-

dade.

.
Era o que tinha a dizer. Agradeço a V. Ex• a coocessão da
pa!avta.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Me.- se 1S!0cia
às homenagem: l memáia do gmnde moestto poraeosc. Waldemar
Henrique, e ao pesar do povo paraense.
O Sr. José Saney. p,..,~. deixa-a cxukw da

pr<sid2ncia, que t OC1qKlda pelo Sr. TeoiÕnio Vilela fi·
lho,J•Vice-P~siden~e.

O SR. PRESIDENTE (TooiODio Vdela F!lho)- Ainda ht
oradmes inscritos. Concedo a palavra ao nobm Senador Epiticio
Cafeteira.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR·MA. Prormucia o
segoinre disaJISo. Sem :revislo do orador.) -Sr. PresideDte, essa &
manchele do Jonud de Brasllla de hoje: "Govemo ji rem pronto
deereto que ümi1a modidas provisóri.u". O fato t iDusitado. Seria o
Poder Executivo a se autolimitar. Mas. lendo a ma1éria. vamos en~oponjl!ê.

"O Ministro da Justiça. Nelson Jobim, vai amnciar amanhi aos depulados "'" o P=idc:ore Femando
HeDrique Cardoso estA pliDO pora assinar de=to que
ümi1a o seu poder de ediru medidas provisóri.u. Assim.
ficari.t.m clispensadas''- e chamo a atençio, Sr. Presidente,. pam este tmcbo - "a discussão e a votaçio pelo Congresso de um projeto de lei com o mesmo objctivo."

Sr. Pn::siden~ na bom em que aceitm:mos que o Govemo,
atram do um deereto. diga som • medida provisória. elellllliiilhã
vai tevogaresse ~. vai criar outro dec::reto, e o Poder Legislativo, o maia: -intcrcssado. vai ficar sem voz e sem voto na decisão
dessa mat6ria.
Sr. Presidente, diz a notíciâ:
"A mÍDU.ta do ciec:m.o já está proota e estabelece
• que s6 serilo apmciados pela PxOsidEncia da República
· projetas de modida provisória que CIU3Crerizem muho
bem estado de necessidade !qpslativa dec:olrette de cir·
cunstincias imprevisíveis e de att:aso ou omissão do LegiSlativo.''

Atraso m omissão do Legislativo! Diz mais:
''O decreto determina ainda que medida provi.só..
ria rejeitada nãopodel:i ser reeditada no todo ou em par·
te na mesma sessio legislativA.."
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Ministro da Justiça diz no decreto que vai proibir a reedição de
medida provisória.
Sr. Presidente. Dlo podemos aceitar declarações como
esta. qual a de que rudo lsso seria deconente de cireunstâncias
imprevisíveis e de .wuo ou omissão do Legislativo. Se o legislativo se omitiu. Sr. PR:sidc:nte, foi no sentido de nio buscar,
junto ao Jud1clino. s.aber se é possível se governar num regime
parlamentarista com mechd&s provisórias sem apoio parlamentar porque a medld.a pov1s6ria é, na realidade. do regime parlamentarista.
Quando uaa onodx!.a provisória-no~ i<gime parlameutarista
não é aJXOVada. C&l &odo Gabinete. Estamos no presidencialismo
por uma deasio do povo e Lemos uma medida provis6ria,. como a
enviada ao ~:ao peio ex-Presidente Fcmando Collor. que
não vai aprOVada. e a.io a.coolOCe coisa alguma a não ser a sua rcediçiopormuJLO temp:a.
E o ~e faz o Uplar.Jvo? Inerte. assiste a tudo, faz de conta que o seu podtt ~ nU. sendo usurpado, faz de CODla que não 6
com ele esse as-.JnfLl O~ queremos com esta emenda, Sr. PresidenlC, é JX'O'W"o::&! o ~ Pcdcr Legislativo. para que cada um
assuma. a ~~~ Or tru.cr pata o Poder Legislativo o direito de leg:u.!ar. ou dr drlrpr. e entregar ao Poder Executivo a
cootirandadt dts.'ll' Ql.lf" d i Jmdo feito, de o Poder Exocutivo governar .!em t.rr a ~ w...: éoc-w. do Poder Legislativo. ao qual s6 bate
a porta quanô:> qun lEa.klM a Coastituíçi"o, pcnque prcc:isã de quorum q.ah{ica.la'
E.ntio. ~~ Pn-~~t:. e~go à ~ ao Senado, ao
Congresso a deo.:n&,· dor ~co&ocar a dignidade do exercício do
mandato dr: ot~~ k-.il.l\ lf'mos o direito de dizer: fomos escolhidos para IC'g:u.a· f' .. .un;• k-p.~.W, doa a quem doer. Afmal de
coe tas. caJ.a , "'" f'Tbo · >.l~ cbt: ~· lnLZ metas das quais ele se julga ilutnJ.nad...: ( 'hr • ... ....,u 1 o Presidente Femando Collor, vendev as c.uas o.-... ~C.~.~~.u.tr)f.. ~rlt'OÓe'u as residências dos funcionários e. a_@:on. • c .... ~. 11.6., pode se instalar porque não tem
b.abitaç.i.o
--C.ad.a um .p~ ~kp ttu a sua moda. modifJ.Cl aquilo que.
repito. ecmo ~ --.dr deva ser feito. Nio podemos COIJ-o.
limar a (au:r dr u.aa. ~ Uo •emos. nio podemos cootinuar a
nos OttiSJl'. • ~, ta~-...• a pRnOptiv&, que é do Poder Legislativo, de f.u.a' u ....... .....
f.n o quf' . . . . . . d&.Mf. Sr. PrerideDte.
,.,tn,.,>VÇÃO A QUE SE REFERE O SR. EP/-

TÁOO UJIT!J«A. CJISEU DISCQRSO:
PROP(~iT A Dl

BlENDA CONSITIUCIONAL
!'</" ,DE1995
O. ..,... ~ ao parágrafo único do art. 62
.......... f .ta-ai.

Esse assunto. Sr. P=idc:oto.lellho coloeado desde o iDicio
do meu mandato. ji há quatro""""· moslllmdo da inc:alsôtucionada c
lidade da reedição de medida provisáia. Hoje - i uma emeoA> Mcs.s ..
doo Depulados e do Seuado Fedeta!.
da. Dio ao art. 62. mas apenas ao !"" palllgrafo único, para deixar
cxplicilado que não pode haver reedição de modida provisória. O nos tetmos do art. bC1 da Cocsumição Feder.U, promulgam a seprazo de trinta dias~ pequeno para examioa:ruma medida provisó- guinte emenda ao ta~~..~ cxmsur:uc)()Da.}:
Aiugo uwco. O pangrafo único do art. 62 da Constituição
ria CCJa'etamenm. P« ~ coloc:amos o piUO de 90 dias para a validade da modida provisória.
Federal pass.a .a v1g:onr com a IC'guinte tedação:
Mas. Sr. Presidcule, a própria Constituição DOS diz. DO plÓo
"Art. 62. · - - - - - - - - - - - - - - · - · ·
prio artigo e no pt6prio panlgmfo. que, se a medida provisória não
Parágrafo W!ieo. As medida$ provisórias perdetão
for CCIIlVertida em lei - isso deixa claro que a medida provisória é
eflcácía. desde a edição. se não forem convertidas em
um projeto de lei - o CongiC$SO deve discipliDar some os efeitos
lei no prazo de noventa dias, a partir de sua ~blica·
do mês de sua duração.
ção. e não poderão ser reeditadas em todo ou em parSr. Presidenle, se t um projeto de lei, emboat com efiCácia
te, na mesma sessão legislativa. devendo o Congresso
ira.ed.iala. a sua não-aprovaçio pr01"be que se reveja a matéria :oa
Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decormesma sessão legislaliva,. a Dio ser que tenha a assina.nua da
maioria absoluta de uma das Casas. Por isso tenho lulado. Hoj! o
rentes."
•

c.._.
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No primeiro caso. de uadição européta e norte--americana.,.
mais anglo-saxônica. enquadram-se aquelas cuja vigência mais se
Esta proposta tem o inwito de remover defmitivamente a prolonga no tempo. a exemplo da Consti_tuição dos Estados Unimais grave prática de illconstituciooalidade que o Poder Ex.ea.ttivo dos. com mais de duzentos anos. Em nosso País. enquadiadas nes-vem reitemdamCDI:e cometendo com a conveniência. se não a sub- se tipo. encontramos as Constituições de 1824. do Impmo. entmserviência, do Poder Legislativo.
meada pelo Ato Adicional de 1834. ,vigorando por longos sessenta
Trata-se de coibir as medições de medidas povisórias que e seis anos. e a de 1891. da RepúbliCa. cOm a Emenda Constitucio-vêm se constituindo, de forma crescente. em um abuso que está nal de 1926. que perdurou por trinta e nove anos~
sufocando o Legislativo ao transformá-lo em meta casa de despaNo segundo caso. temos os exemplos das Cartas Magnas de
chos de matérias oriundas do Exerutivo.
1934e 1967, que vigornram. respectivamente, portri:s e dois anos..
Por conseguinte, sugerimos duas alteiaÇôes que coosidera- Podem ser catalogadas assim no rol de constituições de transição.
mos sugicientes pata pôe termo a tal uSUipllÇâo legislativa. Primei-- pois não espelhavam a realidade do momento bist6rico da sociedaro. dilatamos de trinta pau. novenla dias o prazo pm. que a medida de que preteodWn regulamentar. Em pouoo tempo, estavam defa.
provisória seja convertida em lei; segundo. pnbilnos sua medição, sacias ante i realidade social da Nação.
.
no todo w em parte. na mesma sessão legislativL
~ que a nossa atual Çoostituição situa-se entre estaS ú{-,
Inobslante o texto constitucioaal vigente não prever teedi- timas.. E pertinente observar que ela veio .lluz precedendo um moção de medidas provisórias. esta tem sido a tegra. sob o argumento mento histórico mundial de profundas transformações.. como a
de que nio bi proibição I""" fazt.Ia. A alegação vai de encontro queda do Muro de Berlim e o éolapso total da ex-União SOviélica
ao principio da legalidade da adminiSIDÇio pública que impõe 10 e do sistema coDlU.Dista intemacicmal.
admjnistrador someDte agir de aCOJ:do com a JEVisiO legal porA Coostillliçio de 1988 ignoroo esses fatos bisoóricos
tanto contr.uiamente ao que ocorre nas relações privadas.. onde cendc:ntais-e ainda os desgastes e os desajustes de três ~ -~
mdo é pemritido. desde que nio haja proibição legal
violento pn.xesso inflacionário; que causou repetCUssóes sensíveis
·· ·
· ·
·
· .·
Vemos, atualmente, o Congresso Nacional. atônito diante à nossa. base econômica.
da avalancba de medidas provis6rias, a maioria versando sobe
Fundamentou-se ela no IDodelo de i.DierVeDção do EstadOJià
maléria que poderia perl"eitamentc ser truada mediante o eovio, eccnania na hora em que ex~~~a seu ~.de cisne e' Cm que
pelo Executivo. de projeto de lei. camcteri.zando-se, portanto, pro- o ideal do libeialismo e da modemidade em adorado em muitos
.
..
cedimento que, de certo modo, demlncia o propósito de desmorali- paises.
zar esta Casa ao tentar dem.onstnr à opinião pública seu suposto
Por outro lado. Sr. Presidente. o "cadter de transitcricdade"
imobilismo e negligência com o iDteressc público.
ficou patente no próprio artigo teh:eiro das suaS Disposições :TianPtecisamos responder a essas- atillldes com um veemente sitórias. que pteViu a IeVisão cOnstltuciooal ~·cinco aDos dê sua
basta capaz de esta.l}elecer com clareza o papel que o Congresso promulgação. O que deveria terbcoirido a pari#- de cinco~ ~tu-"
Nacional deve a.ssumi!' para fazer cumprir o texto constituciooal, bro de 1993, e que,lamenlavelmenle, não aoonte<:eu.
. . .
não só nos seus aspectos fmmais: mas agiDdo de modo eficaz na
. Mesmo assim. em seis anoS de vigência da Carta. fOiáril
observância dos elevados princípios constitucionais, ·eom. o da in- troduzidas nela dez emendaS _cOnstitucionais. Çi que demOnstra. a
depeudência dos poderes, que gar.m- o pleno Esado de OiroitO. nec:essidade de atualmente J;efonná-la. tilanck? ~resquícios de um'
Por outro lado. oosso jummeoto de posse na coodiç!o de passaQo morto. tomando-a :realmente ínsttumeatf> para o desenvolparlamensar obriga-nos a procumrespcitar a. Constituição brasilei- vimento de País moderno. jJ:stO e progressisca. • .

Justffiaaçio

flimi.

m..·

ra em todos os nossos aros. e assim. não pedemos assistir passiva.-

menle à passagem do rolo compressa do Executivo sobre

esta

Casa, porque_desse modo estaremos abdicando de nossas atn"buições.
Há quatro anOs que deblateramos contta essa anomalia
coostituciooaL sempn:: tendo a acolhida de ilmmeros pa.rlamenla-

Estes Conceitos. que Ola expendemos· aêsta tribuna. consubslanciaram o exceleote artij;o do ilustre vice-Presideote daRepública, Doutor Marco Maciel.. na edição do jÓIDal Folbà de S.
Paulo. do dia dez de março ~ltimo. intindado, '~Coastibliç!io .versus descoostitucioo:tlização... :
·.
O vice-Prmdente salientou. no tefcricio' aitigo. que •ro advento do Plano Real. que e:Stábilizw a eoonoDíia lnsileira. e· o
processo de inserção do Brasil no contexto íuiemacjon;~l, funda·
meulado na maior abertura ccOOamic:a-de qoc â aiação do .MERaJSUL é uma oonseqüência· imediata - tomatam aioda maior a
distonia entre a :realidade bras:ileira e as estruturaS pJIÍticas, jurídi·
cas. institucionais e CICODI)micas delineadas n.â •Constitnição de

res. sem conbJdo conseguir seosibilizar 1 Mesa do SenaOO Federal
para que propusesse uma ação de inconstitucicnalidade contra a
reedição de medidas provisórias.
Diante do agravamento da situação relatada. não temos dóvidas de que o sentimento que aqui expressamos é iDteirameote
cotDungado por nossos pares. o que nos petmite acreditar na apro1988."
.
~ .
vação desta proposta de emenda constitucional.
Mais à frente. S. Ex•. coocb.Ji: ''A revisão do texto, portanro.
Sala das Sessões, 28 de maxçode 1995.-SeDOda Epiládo
tomou·se mn imperativo da sociedade. e foi cOin base no comproCateteira e outros.
misso de awalizá-lo que as fmças políticas vitohõsas no primeiro
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)- Concedo a
rumo das eleições de tres de oulllbro de 1994Iogr.or.un a adesão
palavra ao nobre Senador Joel de Hollaoda.
do eleitorado brasileiro para o seu projeto de gbv.etno".
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Ptotmncia o seÉ preciso flCU claro, conforme enfatiza.:":.o vice-Presid.:..ote
guinte disrurso. Sem tevisão do orador.)- Sr. Ptesidente, sn. Se- Marco MacieL que não se pretende prejudicar Ou subtrair direitos
nadoras e Sts. Senadores. as Constituições brasileíras. ao longo da e garantias sociais dos b.abalhadores e aposeotaélos, nem as libernossa História. têm sido caracterizadas por duas tendências bási- dades individuais do cidadão.- direitos e COil<ÍUÍStaS que foram.
cas: as que apenas organizam os podeies do Estado e os ~itos justa e sabiamente, consagrados na Constituição.~
individuais e as que eslabelecem textos eoojunmrais. mais extenÉ mais um aggiornameoto políticO,
e econômico
sos e minuciosos •.tegulamentando matéria típica de legislação para o País. segundo o conceito de S. Ex•.. a flDl que de que as inscomplemenlar ou Oldinária. Estas têm. geralmente. anta duração.
tituições nacíomis estejam preparadaS para os de'safxos da modem-
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ização de que o Bmsil tanto precisa e quer. E é por isso que a
maioria dos brasileiros apóia a reVisão constitucional.
Por último, Sr. P=idente, Srs. Seoadotos, pela oportunidade e ~vidência do texto jomalístico do vice~Pxesidente. é que
solicitamos a esta Egligia Casa autorizar a transcriçio. em seus
An.ai.s. do referido doalmento'de sua Excelência.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR JOEL DE HOI..LANDA EM SEU PRONUN-

CIAMENTO
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por que passaram o modelo pOlítico e o modelo eoonômico brasileiros, depois de pelo menos IIis décadas de inllação.
O caráter de tr.msitoriedade ficou patente do próprio artigo
3° das Disposições Tr.msit6rias que previa um processo de revisão,
cinco anos após o início de sua vigência. Outra evid&1cia foi que.
após quatro anos de vigência, o texto coostitucional já tiDha sofrido quatro emendas, além de outras seis. aprovadas durante o malsuco:fido processo revisional. Em seis anos. portaDI:O. foc.un aprovados dez emendas, fatos que mostiam uma trajet6ria idéntiça aos

textos conjunturais de 1946e 1967.

- ---0 advento do Plano real que estabilizou a economia l:nsiSoxla-feira, 10 de m.uço de 1995 leí:ra, e 0 processo de inserção do Brasil no contexto intemacioa&l
OpUriiio
fundamentado na maior abertura. econômica- de que a criação do
TENDtNCIASIDEBATES
~m::~l é uma ca;tSeqüên~ u:nediata- tomar.1m ~ ~ .•
_ _ _ ___ _ __ _
_ _ distoDUt__entte a realidade btasiletr.1. e as estrqtum.s politicas, juridiCONSTITUIÇAO VERSUS DESCONSTirtJC!ONALIZAÇAO cas iDStitucionais e econômidas deli=libs na Coostituíçio de
Marco Maciel 1988.
A revisão do texto, portanto-. tomou-se um impetativo da
A bis16ria constimciooal bnsileira alterna texiDs historicameDle sfncronos. de longa dumç.ão. com outros em flagranle assin- sociedade e foi com base no compromisso de atualizá-lo que as
~ com o cootexto histórico do qual emergiram e. JXn" coose- forças políticas vitoriosas D.o primeiro tumo das eleições de 3 de
outubro de 1994logr.uam a adesão do eleitorado bmsileiro para o
. quêncio. õe duraçio el!mera. ·
, Exemplos. do prim.eiro caso sio as Coustituições de 1824 e seu projetç> de governo.
Não se ttara. pxém. dt mudar o texto para possibilitar a:
de 1891. que somam juntas. 103 anos de vigencia, cada uma com
apenas uma emenda, em 1834 (Ato Adicional) e em 1926. No se- materialização do plano de governo. O compromisso. miter.ul.agundo estão as Constituições de 1934 e a de 1967. que vigmar.un mente assinalado pelo Pnosídenle Femando Heorique Cudooo, ~
apenas dpnme CÍDCO anos- três a primeira e dois a segunda. Entre muito mais amplo: adaptar as instinlições derivadas da Constitui.esses.dois exa:emos, há pelfodos de ll>Jisiçio, que se can~Cterizam ção do processo de consolidação democrálíca e de retomada do
pela dornçio ellln: nove (caso da Cocslituiçio ootorgada de 1937) desenvolvimento com justiça so::ial.
• 21 aDO$ (Cocsliluiçio de 1946~
Constitução. sem ~juízos das ínegáveis conquistas
,
· Quando coofÍODtados os dois gmp:xs, há dois ~ferenciais sociaisAe atual
econ6micas e da incontestável ampliaçio dos direitos e
exttcmamente relevantes, quer sob o poolo de vista jurldico, quer
garantias individuais. tomou-se não- um coojmto de clispJsições
sob a ótic:a política.
-que regulam o govemo, maS uma coletânCa de disposições que
Sobre o primeiro aspecto. a principal c:aru:terlstica é que as
prelelldem ~gulamemar a pr6pria estrutum e o p»icioom:neD.o da
duas Constiblições que duraram mais tempo ~geram a apnizasociedade. E por isso que a maioria dos brasileiros quer mudâ.-Ia..
ção politico-admiDisttativa do PaiL Sio do tipo Constituiçõesdepois de anos de sucessivas frusraçõe$ que impedem o longo e
suma aquelas que. segundo a sábia regm doutrinária do século 19,
desafiador processo de modemização em que estamos todos empetranscii(.a no artigo 178 da Constituiçio do Império. continham
nhados.
dispositivO!_ referentes apenas l aganizaçio dos poderes e aos direitos iotiividum.
As mudanças-que começam a ser discutidas pelo Cong!esso
Sob o ponto de vista político, eram Constituições em sicJ:o.. Nacional, com base na proposta formulada pelo Exe<Utivo, não
Dia com o momenlo hist6rico em que fonm elaboradas: a de 1924. pretendem restringir di:reitos. anular conquistas ou debilitar as inspara ajustar o País à conquista su~ de sua sobemnia. e a de tituições. Pelo contrário, é um projeto de ''aggiomamento" políti1891 para con.sagar a íJDP!>lW>Ie mndança politica do adveato da co, social e eoonômico que visa prepuar as instituições nacionais
república.
para os desafios da modemização. permitindo que a sociedade braAs Constituições historicamente assíncronas. que poderiasileira cumpra o seu destino, dando vazão à criatividade de que já
mos chamar de texto$ coo.jmtUiais. sio documeiltos do tipo ~gu deu mostras ao longo de sua evolução hist6rica.
Iamentarque. na maioria das vezes, li31anliD. de assuntos típicos da
legislação complementar 00 orclíiWía. Cc>mo não fomm nutos de
gr.mdes c:or1<o no processo histérico de que derivamm.lermÍrulram Marco Madd, 34, é vlce-Piuiclc.u da Repllbliea. Fci Mir:i~ da Edaaçio (Cio12pidamenle defasadas em relação à realídade que pmendemn ro- vem;:, S~m~::y) e :sen.dor'peloPFl... ele Pc:mazrinleo.
gulameotar, Entammte por isso, estavam em as:sineronia com o
seu '=!1"'E cedo ainda para que ?OS""""' enquadror a CocstituíÇio

em vigcr no rol das assíncronas. mas elaji se camc:teriza. desde a
sua~- e111n: as do tipo aansíçio, que só tivemn sobrevida
às custas de muitas e sucessivas t:mnsfm:mações.
A sua disssociação do momento hisl6rico se evidencia pela
ciicunstância de que foi elaborada DOS IDOS que pmcedemn o fnn
do socWísmo real, tendo sido promulgada um ano ames da queda
do Muro de Berlim,. O resultado ~ que o excesso de intervenção
estatal se tomou incompar.ível com as profundas tmnsfcmnações

O SR. PRESIDENTE (Teotonío Vilela Füho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.

o

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC. Promm::ía se-guinte disCUISo.) - Sr. PR:sidente, Sn. e Srs. Senadores, :n:cebemos oficio de Sua Excelência o Senhor Doutor Fr.mciscO Xavier
Medeiros Vieira.. digníssimo Desembargador Presidente do 'Tn'bu·
nal Regional Eleitoral do nosso Estado. c:onmnicando a tealizJlção.
na cidade de Xaxim. região oeste de Santa CatariDa. da primeira
eleição totalmente informatizada da A:I:Jl6rica Latina..
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O conmnicado, de mímero dois do concnte exercício. e que
cumpte deliberaçio daquela Cmte, ...r.,.... ao pleito piooeiro,
Iealizado no dia doze de fevereiro ptetérito, pua a escolha do Pie-feito e do V1ee-Prefeito da progressista cidade catarinensc. anunciando. ao mesmo tempo. o processamento de ceiCa de trinta c;.onsulUS p!ebis<:itirias, em diYeiSOIII:IIlliclpios. ulilizando igual mórodo eletrtmico.
Nesse caso, o Tn"bwlal j! conw:á oom o laslro do apreudizado de Xaxim, solnmdo quanto i velocidade do proc:osso de VC>taçio. N>quela opa111Didade, obsclvou-se que o eleitor gastava
cinco segundco. em m6dia. pom digitar o seu voto, euquaniO consumia oulroS ~ segundoa nu . . _ de identificação e de
assinanmconfumaliva de p.esençana vouçio.
Simplif"IOS11do o jXOCCO!O. adola-aeagaaa ''folha de identificaçlo virtual". que smge na tela do moaitor a um s6 toque, cootomando • exigtncia de IIIUIDSeio de """""'"" de impressos de ..,_
gistms eleitcxais e fM'ilif•nrlo o aumento significativo do número

dev-po<secçio.
A despeito da distAncia de cm:a de

seta:e~~tos qui!amettos.
que sepaD o Muniápio de Xaxim de Flori.on6polis. sede da citada
Corte e dos tmbalhos concemen•es 1 eleição. a despeito, também.
da amplimde de jurisdiçio das lD!lliS eleitmais. abrangendo espaçadas mas de e da insuficiente dispouibüidade de liDhas
de commicaçio telefanica, o proc:osso de votação traDSOotiW sem
aD:mnalidades.

Essa qualidade. aliada ao desenvolvimento igil do procespemUtiria fmalizar a apmçio de cerca de quinzlo mil vo<"',
procedc:ntcs de cinqüenta secções e vinte e um locais de votação,
so,
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Decerto. se é por ÍDleiro cabível a informatização de eleições. sendo maj<xitirias, 6 impenoso pesquisar as f6nnnlas que vmbilizem os pleitos proporcionais. pelo l!lC$!DO método. Segundo o
~ ''temo< uma sociedade qne despenoo pua sua cidadanm.
E importante que isso se reflita na escolhll de seus reptesentantes''.
Assim. a coocretiz.aç:iO desse objetivo poderia ser facilitada
pela instituiçio do vo10 distrital. puro ou misto. mediante altezações do artigo quarenta e cinco da Constiru.ição Federal e da legislação otdinária especiftca. Paa. tanto, o Ministro pzeteo.de criar comi::;são de técnicos e jlfzes eleitorais que veDbam a estudar o assunto.
Esses trabalhos devetio concluir pela fonnaliução de projeto exeqüível para & infcrmatização do processo eleitoral,. de norte
a sul do País. Considera. o Ministro que "eleição I! ~sabilida.
de do Estado10• que sed oeoessário investir em novos equipa.men~
tos. compensando-se em parte esse dispêndio com a economia advinda de eliminação de despesas.
Para se ter uma id6ia da. redução de gastos propiciada pe:lo
novo sistema. basta ver que a eleição com o voto infonnatiza.do.
realizada em Xaxim.. a~ uma despesa total de trinta e dois
mil reais. Esse ôtms. se utilizado o processo convencional. seria
três vezes maiOE'~
·
Depreende-se. daí. a expectativa de 'prover a infOIII13.tizaçãÕ
das eleiçOes majoritáriaS para as prefeiruras. em 1996. uma vez garantidos os investimemos pua imPlantar o sistema em trezentas
mil zonas eleirorais de lOdo o Bnsil.
No entanto. as verbos consignajãs no mçamento do Tribunal Superior Eleitoml foram reduzidas pela metade. Acredita.o Ml.nistro Carlos Velloso que será possível obter os ICCUISOS demandados pelo novo processo junto ao Banco Mundial, ou recotTer à ajlda do PNUD- 6rgio ligado à ONU e que tem entre as suas fmalidaQ.es principais ã- proniOÇio do desenvolvimeti.o.

emnio mais que exatos tiÍDla e DOVe milwtcs!
Conftgll11l-se '8[. Sr. Presidcote, como afumou com acerto o
Desembugador Francisco Xaviel. Medeiros Vieira, o "primeiro e
decisivo passo" para que se v~ a adotar generalizada.mente o
sisto:ma de processam<ZIIo de dadoo nas eleições brasileins.
Restaria contar. também. com o apoio amplo da sociedade,
O proc:osso de voto eletr&lioo, tal_c:omo aplicado nas eleições de Xaxim, 6 mm:adameote simples. A prova de fraudes, utiliza com a. vontade política e 1: detenninação de implantar o sistema
um tocbdb de microcomputador, em substi!uiçio 1 cédula imptes- nacionalmen~ já que o Presidente da República, como consta.
sa em papel Os sufnigios. :mgistrados em
dgidos e em dis- manifestou seu intetcsse pela üifonnarização dâs eleiçõeS..
Conclusívamente. a ex.perjência deixada pela eleiçãO elene,:.
quetes. dispensam u umas tradiciom.is.
A opu!IÇio, hoje na depend6ncia de gigantesca estnltnra. na nica de Xaxim. revelaodo-a simPlificada. isentâ. de fraude. mâis rápri.tica deixa de existir. assim como a conhecemos, uma vez que a pida e menos dispendiosa, JDeieCCU a entusiasmada aprovação dos
totalizaçio dos votos é obtida quase que instantaneamente. Desa- ministros Compon.eo.tes de nossa máxima Corte elcitmal e de quanparece a figuia do escrutinador. o ~ uso e gua.tda de ur- lOS propugnam pelo aperfeiçoamento e modeinização dos pleitos
em nosso País.
'·
." ·
. ·
~ e o pn:enchimerllo de seus lCSpCCiivos boletins passa a ser
A presente intervenção. portanto. é para consignar in~gral
tamh6m informatizado.
apoiamento às gestões cpe ora se processam. objetivando introduContando com 1: preSença do Ministro Carlos Mário Silva zir o sistema informatizado de votação em todas as disputas eleitoVeJloso, P'lesideo.te do Tribunal Superior EleiiOial. do Desembar- rais que se venham a realizar no País. já a part.ir da escolha de nogado< - Comg<dor Wdson GIW'ally VIeila e demais juizes do vos ptefeitos. no ano vindouro.
·
···
TRE de Saota CatariDa. além de ~ta:Dtes dos Poderes ExeAfinal, vislumbra-se com isso valorizar o exercício·do sucutivo e Legislativo estaduai&. rW.iz.ou« sessio solene comemo- frágio. assim exaltando a cidadania. fazendo-O refletir-se. se:ln criIaliva do âito dessa primeira experiéncia de pleito informatizado.
minosa distorção. na voo.tade sem nódoa do ·povo, o efetivo e verp.,. o Presidente do Tribunal, o j! mencioDiido Desembar- dadeiro detentor da sober.m:ia. robusta·endo num só bloco instigador Francisco Xavier Medeiros Vieira,. esse resultado constitui wições democráticaS.
.
garantia de que ''a judicabJra eleitoral pode reaiiDr eleições transEm o que tínhamos a dizer.
parentes, limpas e com a mA.xima eflciéDcia". tomando "o antigo
modo de votar irreversivelmente obsoleto".
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho) - Na preNessa cerimônia. o Min:isuo Carlos Velloso. após enaltecer sente sessão terminou o ptaZD para apresentação de emendas. às sea alUaÇão do lRE catarinense. destacoo: o iiúeresse de promover guintes matérias:
.
eleições nacionais infoanatizadas. se posstvel no &o vindouro.
- Proje<os de Lei da Câmara n's 133, de.l992, 30,41 e 60,
pois consideta o voto eletiônico como algo "que é o próprio furu- del994.
•
ro". dado que o acontecimento de Xaxim demonstrou a viabilidade
Os Projetos rle n"s 133/92 e 30 e 6(}'94 receberam uma
de eliminação das fraudes que costumam viciar o vigente sistema.
emenda cada, e o de n° 41/94.-2 emendas. e -serão despachados i

mscos

as
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Comissão de Consúb.liÇio, Justiça e Cidadania, para exame das
emendas.
'

(São as seguintes as enfiiida;.~~bidas.)

EMENDA OFERECIDA AO PROJETO DE LEI
DA CÁMARA N" 133, DE 1992
(N° 2.086-Ml, na Casa de origem)
Que regulamenta o
tuição Federal.

i

Emeodan°1
Dê-se a seguinte n:dação ao art. "Z' do PmjetO de Lei da Câmaran060.de 1994AJ:t. 2° O deScuãt-prllneii1:0-do dispostO no artigo anterior
sujeitará o cbdc- do setor responsável às penas de advertência.
suspensão ou de-nusüo. confonne a gravidade e habiwalida.de da
falta.

.z.o do ;.,rL 74 da Consti-

EJD<Ddan'1
Transforme-se o Parágrafo linico do PLC n° 133. de
1992. em § 1° e acrescente-se o § 2° ao art. 2°, com o seguinte
teor.

Março de !995

Justiftcação
A ~~ rmmd.a objetiva defmir expressamente e de pla-

no a responYbthd&de pdo desalmprimenr.o da imposição legal.
Sal.adas Sotouõn. 28 dr março de 1995.- SenadorWaldeck
Ornelas.

A:!.t:Zo- - - - - - - · - - - - - - · - - - - - -

§ 2'- O denuaciaDle de má-fé =ponder.i proces·
so contra a homa..
Justlllc:açio
A ptesente emenda objetiva evitar o dano ineparável decorrente de uma deiWncia irrespóns&VeL
Sala das Comissões. 28 de JDliiÇO de 1995.- Senador Wal·
deck Omelas, PFL- BA.
(À Comis:úiodeC<mstimiçâo,Justiç> e Cidadania).

EMENDA OFERECIDA AO PROJETO DE LEI
DA:CÁMARA N' 30, DE 1994
(N' 3.578/93,"" C.... de origem),

De inidativa do· Superior Tribuoal de Justiça,
que transf'orma e cria cargos no quadro de pessoal
do Coosdbo da Justiça FederaL
Emeodanltl
·A~nta. panigiafo único ao art. 1° do PLC o0 30/94.
"Art. loParágmfo único. Faca vedada a nomeação de pa-

EMENDAS OfERECIDAS AO PROJETO DE LEI
DA CÁ '~tARA N"4l,DE 1994
(,... 1"'7.cJit 1. u Casa de origem)
Q.c- dltnpiiL8 as redamações ràativas à prcs.
tação dr _,.,.19" pUbiM:os, regulando o§ 3° do art. 37
da ( ODlollhllçaD fc:dcra.L

t_. ate~Jda U 0 1
De·W>••-.&1". =-~ Prt'-Fkldel.eidaCâmaran°4l,del994,
a se gu lD1 to mJ...,. •
"...
: - ')'o, '-'~~'F-ios de que trata o artigo anterior
<irf]:rn .-r.- '"'' alli.i..l estrutura ~va o setor
tn<-ur.:~~ .lt ~--rhn- &s ~J.UnaÇt;-~.-00
âc 30

'Piãzo

dapublica.çãodestalei.
l·•·•C""J.~. u-nxo.. As respostas àSieclamações form.ahz....:l.a~ ~ J'l"""~llf..a.mtDle identiftcadas sedo dadas tamhm:l p: ...- " ... ,..... - «"'D pxmeuorizadas cxplícações n:latius. a .,.,., .til., ~ e :ls prOVidencias que serão
ad:~ a "'~.o w fococaso~emalé30(triota)dias,
ccct.a.:k• J.a ,jaa dr lttltDda ~ ~arnaçW :•
(1nnu .: ... 1 •

od..u

,._.. r
A~~, J:W"IJ"''Il&l ~o

caput do art. 2°visa tomar claro
rentes, até o tctcciro grau, de ministros e oCupantes de
=gos de diioção do Superior Tribunal de Justiça. para que a med.ia w~ .,.. «'._. aio acanetará despesas adicionais
os cargos de provimento em comissão de que trata o já i:Jue ~ ut..i~ • ~• p-'"'pp"'i(S reCut00S eXistc:ules.
E a nd.lo.""' su~ para o parágrafo único objetiva <fisci..
Anexo n desta lei."
plina:r melhor r dM •fa a.. ~.a atl .utJIUto da It:(;lamação, compatibilizando o Pf3A' d.l '"~•ta ~nm a rui possibi~ do atendimento em ma~ cClm'f'ir:t.u qur, multaS vetes. fogem à responsabiJustificação
lidade do_~.. ra ~
A emenda visa coibir, obviamente. a condenável prática do
Sal.a du ~u..~ :s dor~ de 1995.-SenadorWaldeck.
nepotismo no preenchimento de cargos comissionados.
O melas.
Sala das Sessões. 28 de JDliiÇO de 1995. -Senador JefTer.
soo Peres. PSDB/AM.
{.4 Coww.sàotk Consriruíçiiõ.Justiça e Cidadania.)
(À Comissãotk Constiruifâo,iustiç:z I! Csdadania).

EMENDA OFERECIDA AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA N" 60, DE 1994
(N° 3.1:ZS-CI'J2, na Casa de o~igem) ·

Que dispõe sobre o fornecimento de certidões
pelas l'ep!lrtições públicas, regulamentando o art. 5",
inciso XXX.IV,da Constituição FederaL

Emcodao0 2
Inclua-se no art.. 2° do projeto o seguinte § 2°. ~wmerado o
parágrafo único para § I 0 :
"Art. 2° •.. ":!.-~"!"·--.--~-·~-- ~-

§lo -·••••-•••··-··----------·----·
§ 2" Decorridos 90 (ncvoota) dias da data de rcc:e·
bimenr.o de requerimentos~ pleitos ou solicitações que
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não tenham obtido resposta dos órgãos govemamentais
As matérias foram aprovadas 'em apreciação conclusiva
a quem tenham sido dirigidos. pessupõc-se o direito lí~ Comissão de Constimição, Instiça e Cidadania.
quido e certo do interessado no que tange à matéria soOs Projelos vão à promulgação.
bn:: que versam."

Justifloaçio
A presente emenda acresc::euta dispositivo detemrinando

que sejam considetados líquido e certo os direitos. pleiteados em
requerimentos. pleitos ou solicitações feitos JXJr intet'essados aos
órgãos da administnção. quaodo decorridos 90 (noventA) dias do
recebimento sem que tenbam sido respondidos.
Pretende-se, com a regm. imprimir is ~ maior eficiência e rapidez na execução de suas tarefas. e. dessa forma, garantir ao cidadão o direito à resposta do Estado em tempo satisfatório à consecução dos- seus interesses.

peia

O SR. PRESIDENTE ('rÓotôoio Vilela Filho)- N"'ao há
mais c:racicms inscritos.

Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os

II3halboo. desisnando pa12 a sess3o O<dinária de amanhã a seguinle

ORDEMDODIA ·
-1-' .
REQUERIMENTO N" H8, DE 1995

Votação, emmmoúnico, doR""'erimemo n•ll8,de 1995,
do Senado< Cootinho l<rge, solicitando. DOS teanoS do art. 50 da
Eis as taZÕeS pebs quais esperamos o apoio dos no!xes po· Constimiçio Fodeml, seja convocadóo Exm". Sr. Ministro do Planej.,...o,.Dr. Ios6 Sexm. pua pm;tar'infOIDlllções ao Plenário do
res à presente proposição.
.
.
Sala das Sessões. 2!. de março de 1995.- Senador Gersoa Senado solre 9 o.,amc.to da União·- 1995.
Camata.

rXComissão de Cc71S1iluiçiio.Jusriça • Cuiadpnia.)

-Z- .

PARECER N" 89. DE 1995
O SR. PRESIDENTE (feot6nio VIlela Filho) - Na preDiscussão. em tumo único. do Pa=cr n• 89, de 1995. da
sente sessão tem1inou o p!li2D paD apeesenração de emendas às se- Comisslo de Coostimição, Justiça e Cidadania. solre o Diversos
guintes mati:rias:
n° 22. de 1995. c seu a.dendo. coocluiDdo pela admissibilidade de
iostauraçio de processo parlamentar para apurar os fatos atribuí- Projetos de-Lei da Clnwa n's 81. de 1992.65 e 178, de dos ao Senador Emandes Amorim. com base nas representações
fotmU!adas pelo Partido dos Ttabalhadores. e nos dados de prova
1993. e 132. de 1994.
Os projelos não =ebmm emendas.
já colhidos ou que vierem a ser obtidos.
As ma~rias sedo incluídis em Oidem. do Dia. opoctnnaObservaçio: A Pmsidência COQVOCOU sessão ex.traotdinária
mente.
a...W....... DO dia 29-3-95, às 18 h""" e 30 milmtos, par.llr.llar
O SR. PRESIDENTE (feot6nio Vilela Filho) - Esgotcu· de assuntos relacionados com a CCOI1Cillia. int.ema. da Casa.
se na presente sessão o pnzo ~ DO~art. 91, § 3°, do RegiO SR. PRESIDENTE (feot6nio Vde!a Filho}- Está en·
mento In.tcmo, sem que tenha :sido interposto reauso. no sentido
ceuada
a sessão.
de inclusio em Otdemdo Dia dosProje<os de Resolução n's 31 e
32,de 1995.
.
.
(Lt::vanra-se a sessão às 16h50min.)
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Ata da 2911 Sessão, em 29 de março de 1995
1ã Sessão Legislativa Ordinária, da 5()ll Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Filho,
Levy Dias, Onofre Quinan e Nabor Júnior
ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADOJ1ES,
Ademir Andmdo - Anl<loio Carlos Magalhães - Alll<loio
Carlos Valadarcs- Arlindo Porto- Artur da Távola- BeDedita da
Silva - Beoi v.,.. - Bemardo Cal:nl- Carlos Bezma- Car.IÓs
Patrocinio - Casildo Maldaner - CootiDho I OQ!O - Dm:y Ribeiro
- Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares - EpitAcio ea.
fetein.- Emandes Amorim- Esperidiio Amin- Fomando Bezcr.
m - Flaviano Melo - Fmncelino Pemira- Freitas Neto- Gen1do

PROJETO DE LEI DA CÂMARAN'41,DE 1995
·
COMPLEMENTAR
(NA 123J119- Complementar, na Casa de origom)
Dlsdplllla a elaboração, rodação, alteração e
consolldaçio das leis, nos termos do parigraro único
do art. 59 da CoDStltulçio Federal.

O Cong=so NaciCilal decreta:
Art. 1• A elaboraçio, I<claçio. allemçio e coosolidaçio das
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Botges leis e demais atos ncm:naiivos de que tmta o art. 59 da Coostituição
Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iris Rezende- Jador Barllo·
Fcdetal obedecer.io ao disposto nesta nesta lei complementar.
lho -JeffCISOD Peres - Joio Fr.mça- João Rocha - Jocl de HolArt •.2PSio pait.e$ componentes do ato DOml4tivo:
landa- Jouas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Agripino -José
I- cabeçalho ou jl[dml:ulo;
Alves - José Roberto Anuda - José Bianco - lo~ Eduardo Du·
n- f6mmla do promuJgaçio:
tta- José Fogaça - José Ignácio Fem:illl - José Samey - Júuia
m- contexto;
Marise- Lauto Campos- Leomar QuiDWillha - Levy Dias- Lu·
IV- cláusula do vigêocia; e
cidio Portela- Lúcio AlcânUira- Ludio Coelho- Marina Silva - ·
V- cláusula revogatória.
Marluce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Jl!mor- Ney Suassuna§ llll Integram o cabeçalho ou preâmbulo:
Odacir Soan:s - Onofte QuiDan- Osmar !);as - Pedro Piva- J>e.
I_- epigrnfe, com a indicaçio da esp&;ie do ato llOIDiativo,
dro Simon- Ramez: Tebet - Reuao. Qalheiros - Roberto Freire seu número de cndcm e dala de pronmlgaçio;
·
Roberto Requ.ião - Romero Juca - Romeu Toma- Sebastião Ronementa. IeSUIDindo clara. fiel e concisameil1e o conlcúcha- Sérgio Macbado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo do do ato, devendo, se altciar norma já em vigor, a ela fazer refe- -Vllson KJeiDubing.,.. Waldek Omelas.
l€Dcla.
O SR. PRESIDENTE (feoiDDio V'~ela Filho)- A tista de
. . § '1f! Considem-se fómmla de promulgaçio
em que
presença acusa o comparecimeniO de 74 Srs. Senadores. Havendo 6tXãO
legifc:nmte, alrnv& da adem de execuçio, baixa o ato de
número regimental. declaro aberta·a $e$São.
que é titular, DUcleando-sc nils fcmilas verbais "decreta"~ "sancioSob a proteçã.o de Deus. iniciamos nossOs trabe.lbos.
na", "resolve" ou "pumulga". coofOIIDe a espécie Dó.tmativa c:on·
O Sr. lll: Scctetário em exercício. Senador Renan Calb.eiros. templãda.
procedcnl à leitlml do Expediellle.
§ 3" O' CODiexiD COIIIpl<C!1de a matéiia de que trn1a o ato

.,..Ia

noanativ_o. observando-se que:

É lido o scguinlc

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restiluinio autógrafos de projeto de lei :swu:ionado:
N" 101. de !995 (rP 332195, na origem), de TI do commte,
ref=nte ao Projeto do Lei da Câmara rP 125, do 1991-Complementar (rP 60'89-Comp!e,..,lar. na Casa do origem). que clisciplina os limites das despesas com o funcionalismo público, na. forma
do art. 169 da Constiruição FederaL sancionado e transformado na
Lei Complememar rP 82,de 27 de março de 1995.
OFÍCIO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
N" IIS/95. de 24 do ccmentc, encaminhado infonnações sobre os quesitos constantes do Requerimento "'J!l 149, de 1995, de
autoria do Senador João Rocha.
As informações foram encaminhadas, em cópia.
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

OFÍCIOS

•

Do Sr. J.fl Secretário- da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetes:

I - divide-se em artigos;
II- os: artig~ podem subdividir~se cm pmígiafos, incisos,
alíneas e números;
. m- cmfomie a extensão ou a complexidade da matéria, os
artigos podem agrupar-se em sessões, capítulos. titulo$ e livros:,
devendo os asSUDtos gerais. anteceder am especiais. os essenciais
aos acidentais. os pem:a.anentes aos tmDSit6rios;
rv - Os artigos devem enc::en:ar um único assunto, fwmdo

no caput a nOima geral e deixando para os puágrafos as xestrições
ou exceções.
§ ~ As cláusulas de vigêacia e de revogação indicam. ~
pectivamente, a data em que o ato entra em vigore os dispositivos
legais por ele ~evogados..
Art. ~Na redação dos atos normativos dever-se-á:
I - dar preferência à forma positiva, ao singular, à terceira
pessoa, l detem!i.lação do sujeito;
n - evitar o emprego isolado de sigla ou abreviatura de 6rgão ou _de__ pessoa ju:ridica. excec:o se consagrada pelo uso e. ainda
nesta hipó<ese, a partir da segunda referência;
~- observar rigorosamente os parâmet:ros da :redação oficial. arendendo à clareza, à concisão. à objetividade. à hannooia e
à polidez 1iaseol6gica;
IV- evitar expressões esclarecedoras como: •• isto é". "w
uja", "por exemplo" ou equivalente;
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V - preferir a linguagem corrente. salvo se se uatar de assunto técnico.

Art. ~ A alteraçio ou :revogação dos atos DOimativos farse--á por ato da mesma espécie, observando-se a inserção de cláusula de rermmeração. quando for o caso.
Parigrafo únic:o. A p.Iblic.ação de ncmna alteradora em Diário Ofidal deverá ser acompaziliada do POVO ICXIO da nourJa allenda. salvo se se tratar de matéria codifteada.
Art. Si A consolidaç1o comiste na .organização. em Um s6
texto, de a1q< llllllllalivos da mesma espéeie, que tralem de matéria

cooexa ou coaelata.
Parágr.úo únioo. A consolidação terá lramilaçio de lei orcliniria e sua·inicialiva obedecení às regras do art. 61 da Constituiçio Fedetal.
Art. &!: Esta lei complementar entra em vigor ua data de sua
public:açio.
Ali. 7• Revogam-se as disposições em ooutrário.
(À Comissão de Constiluiçiiti;JUsfi?'i! CidaámUal
PROJETODELEIDACÃMARAN"4l,DE1995
(N" 2.560189, ua Casa de origem)
Dispõe sobre a apraentação de receituário
agroaômiClO para obtenção de ruumciam.eato agric:oJa.
e dá outras providências.
O Cougmso Nociooal clo=ta:
Ali. 1• Nas opeillções de aódilo rural teOlizadas per agentes
fiDmceiros oflCiais e privados somellte podemo ser h'bera.dos recursos destinados à aquisição e à aplicação de agrotóxiccs e afms
mediante a afR$Cilli.Çio de receita agroDÕmica. prescrita nos termos da Lei n' 7.802. de 11 de julho de 1989, e de sua regulamen-
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transporte de cuga. de qualquer Da.lllm!a. exceto na navegação flu-

viale lac:ustre, oude iucidirá somente uas cargas de gás liquifeilo
de petróleo e de gnméis liquide&, excluklo o petróleo bruto, e
ccmtibJi a fonte básica de leall'SOS do Fundo da Marinha Mercanoe-FMM.
§ I• Pam os efeitos desta lei. c:oasiden-se. também, _ .
sa bmsileira de navegação o 6rgio 01.1 entidade que integm & admi.nisttaçil.o estatal diRta ou indireta oo esteja sob cootrole acionário
de qualquer entidade estatal, autorizada a execular as a.ti.vidades de
navegaçio mercante. a qual podetá. receber os fin•orinaeatm de
I'OCU!SOS orRmdos do Fuudo da Marinha Mereante, uos termas desta lei, e através dos ~vos agm.tes finaDceiros que repassem
rean>OS do teferldo Fuudo da Mlrinbá Metante.
§ 2" Qualquer cotreÇio DO CODhecimento de embuque deverá ser feita per c:orta dirigida pelo emi!ellle do couhecimel!lo a
6tgio CXl!Dpd<Die do Ministério dos TiliJISPOlleS, e :6 será CODSiderada easo seja emitida em data anterior à da atra<açio da embarcaçio ao pcxto de dcscmegamentoe deverá estar acompanhada de
c:ópia do coubecimento c:orrigido. c assioada pelo emiteute uas
avelbações, ressalvas. emeodas oo entrelinhas.
§ :32-No caso de dive:rgéDcia entte o manifesto e o conhecimeoiO, prevaleceri. este.
.
SEÇÃOI

Daheaçõcs
Art.3"Fkamiseutas do pagamento do AFRMMas CIUJ!IIS:
I- defmidas 001110 mgagem, ua legislação espec:lfu:a;
D- de livros, jamais e periódicos, bem como o papel desti,.00 à sua impressio;
m- trmsportadas pa: belooaves, nacionais (lJ estrangeiras.
quando Dio emptegadas em viagem de c:ariier comercial;
taçio.
IV - traosportadas uas atividades de explotação de hidroArt. ")} Facultar-so-á ao beneficiário do crédito o financiamento das despesas com assistência técniCa. a nível de imóvel ou CIIbonetos e outros minemis sob a 6gua. desde que na :zona. ecooômica exclusiva brasilein.;
produtO< mal
V- que oonsistamem bens:
Art. 3" Esta lei enlill em vigor"" data de sua publicação.
-a) sem interesse <:O!IleiCiaL doados a eulidades filautrópiAll..!l" Revogam-se as disposições em ooutrário.
cas, desde que a doaatárla. os destiDc, total e exclusivamente. a
(À Comis.riúJde AsswUOs Sbciais)
obms sociais e assist=lciais gratuitamente ~;
b) que ingr=cm DO País espec;ilkamente pam participar de
PROJ~TO DE LEI DA CÂMARAN"43,DE 1995
eventos culturais ou mdsticos, pmmovidos per entidades que se
<N" 3.4:48192. aa Casa .k o..;g.,.)
decliquem cem exclUsividade .ao desenvolvimento da cul:tma e da
(DeiDlclatloado Presideuteda Repúb&ea)
arte, sem ubjelivo comercial;
e) exportados leiDpOruiameole puo ootro pais c c:oodicioDispõe iiObrc o Adidoaal ao Frete para a Reuonçio da MariJ!ha !llereaute (AFRIIIM), o Fuudo uadas a Jeimport>çlo em p!UD determinado;
d) que consistem em trm•mento, produtos, btzls. materiais
da MariDha MOl'CIIIIIe e a Fuudaçio Nadoual dos
Trobalhadorcs DÍI Coustruçio e Repiii'IIÇáo Na...J, e equipamcn<os impcr1ados peioc ministérios miiitates, ficando
Tnbalhadora Maritimos e Trabalhadora em AtiTi- condicionadas, CID. cada caso. i. decla""Çk' do titular da pasta res-dadc:s de Apoio Opendoual em Empresas de Navega- pectiva de que a importaçio destiDa..se a fins excJusivame:Dte mili·
lateS e~ de inl=sse 1'1"' a segumoça nacioDal;
çio Maritlma -FUNDNAV, e dá oulrllsprol'idêudas.
e) destiDados à pesquisa cienlifiça e tec:Do!6gica conforme
O Cougmso NaciOIIOI clo=ta:
dispuslO ua Lei n' 8.010, de 29 de ~ de 1990, eabendo ao
CNPQ eucaminlulr ao 6tgio competente do Miuist&io dos TDil!SCAPÍ'IULOI
pcrtes, pam fms de COIJtrole, telação de impot1ado= e o valor gloDo AdJdoDa.l ao Frete para I Renovação da
bal, por eotidade, das impodações autaizadas;
Mariuba Meramte Dilpoalç&s Prellmiuara
VI- de Mea:adorias:
Ali. 1• O Adicional ao Fn:te pu& a Reuovaçio da Muillha
a) impodadas Jl8"' uro ptÓ(lrio das missões diplcmáticas e
lfoede.seusmembros;
Mezconte (AFRMM) destiua-oo a ;rovcr rec:msos pu& apoio ao dasmpctiçi5escmsn!tftllldoc:ldkrr m
b) i:nportMII flll ~ de 1101 Wanerimejr. fizmadol
deoeuvolvimonto da mariuba lllOlOil1to • da illdúltria de CCili!IUçio OIOpmçlo IIILVal DOO tmmol deJta Joi.
_..peiiCU jDidk:u, da diráto púbücooxtemo,- § oproAli, 2" O AFRMM 6 um adiciaaal ao frete, devido aa .,._ vodos pelo l'relidellle da República e n!ificulos pelo~ Nada do poliO de des<:alp, cobmdo pelas empresas brasileilu • ea- cialal, que QTit>rlham- . . _ d e iaeoçiode pagonwto do
lrlllgOirls de uaveg&l;io que opemn em pçr1D brasileiro, de acO<do AFRMM,. seudo o padido de~ de iseoção fommlado
c:cm o COIIbec:imento de embuque e o manifesto de carga. pelo ao órgio competen~ do MiDistmo dos TI'IIlSpCI"IeS;
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c) que sejam objcto das operações previstas nos regimes estabelecidos DO art. 78 doDe=to-I.ein"37, de 18 deoovembro de
1966.
a isençio coocticiot>ada à exportaçio para o exr.rior
das ~ submetidas aos referidos regimes aduaneiros es-.
peciais. exc::etuando-se do atendimento desta condição de efetiva
exportação as openções =lizadas 1105 1om1o$ do§ 2" do art. I• da
Lei,. 8.402, de 8 de janeiro de 1992;
d) importadas pela Uoiio -vts de 6rgio fedem! da administração direta ou indircta, agindo exclusivamente na qualidade
de mandatúio da mesma;
e) que mamem ao Pafs oas seguÍDieS condições;
1- enviadas cm c:onsignaçio e Dio vendidas DOS prazos au-

r!Cai!do

maritima. fluvial ou lacustre. a outro departamento da mesma empn=, utilizando embarcação pn5pria ou Dio.
§ 3'1 Quando o frete estiver expteSSO em moeda estr.mgeira~
a conversão será feita 1 taxa média para sua compra. vigenle no
primeiro dia útil anterior à dal:a de início efetivo da operação de

descmegameDio da embm:ação.

torizados;

2 -por defeito tknic:o que exija sua devoluçio, pan reparo
ou substituiçio;
3 - por maivo de modificações na sistemitica do país importador;

4- por motivo de gucm oo calamidade pública;

5 - por quaisquer outros fatores c:om.provadamente alheios à
vOIIIJide do exportador brasileiro;
f) que sejam de$tiDadas ao COilSUmo ou industrialização na
Zona Franca de Manaus e A..maz&nia Ocidental, cxcluidas as armas. munições, fumo, bebidas alc:o6licas, perfumes e automóveis
de possageiros; g) imponadas por pemlissiooários aotorizados pelo Minislério da Fazenda, pam venda exclusivamente em lojas francas. a
passageiros de viagens intcmacionais:
b) su-das a lmlS!xxdo oo balde•ç!lo em portos bnsileiros, quaudo destinadas à exportaçio e provetiÍCI!f<O de oolroo portos brasileiros;
i) que estejam.ex.pmssamente defmidas em lei como isentaS
doAFRMM.
Parágrafo dnico. som as mim:adorias em tt&nsito de passagem. que venham a ser ~gadas uma. ou mais vezes em portos bn:sileiros, o AFRMM incidirá uma única vez. no porto onde
se efetua:r a primeira descarga.

SEÇÂOII

,

Da Base de Cák:ulo
Art. 4" O AFRMM setá calculado soUe ~ fme, à raáo de:
1-50% (cinqüenta p<rc:ento)Da mvegaçiode loogo = :
II- 20% (vime p<r c:enlo) Da Davesaçio de cabotagem;
m- 20% (vin"' porcento) ilaDaVegaçio fluvialelacusOre.
Parágmfo Wiico. Para os efeiiOI desta lei. c:ntcDde-sc:
I - por uavegaçio de loogo amo aquela reali2ada en""
portos bmsileitos e portos,esuangeiros, sejam uwftimos, fluviais
ou lac:ust.Ies;
II- por navegaçio de cabotagem aquela realizada- p<r·
tos brasileiros. utilizando exclusivameole a via madtima ou a via
ma:dtima e as im.erioreS;
por uavegaçlo fluvial o ~ .. =lizadas alrav6s
das vias interiores.

m-

SEÇÂOill
DoFme
Art. SO Considenl-so fne a mramomçlo do ll:'ulspOrte mer""""' parto a parto, incluldas u deapeaaa JlOl!ll'rias com a manipulaçio do carga o oottas deapeaaa do qualquer aaiUreZit OOIISiall·
tes do ccmbecimento do embuque. anteriores e po~terimes a esse
ll:'msp<>rte, o pertin<uw ao"'""""·

§ 1• Para efeito do dleulo do AFRMM, o valor do m<e
sed ddemlinado do> a=do com nonaas estabelecidas pelo 6<Bio
competeote do Ministmo dos Tmmpottes quando:
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1- não boover cobrança de frete;
n- Dão coostar o seu valor no conhecimento de embarque;
ID- não COOSlal' no cocheciment.o de embarque alguma das
despesas portuárias mencionadas no caput deste artigo.
§ 1Jl Procedimeo.to igual ao previsto no panigrafo anterior
sem adotado quando se ln11ar de mercadoria transferida. por via

SEÇÃOIV
Da Arrecadação
Art. 6IZ O AFRMM será recolhido pelas empresas de navegação ou seus agentes. até dez dias após a data de inicio efetivo da
operação de descarregamento da embarcação. pref~lmeote
em agência do Banco do Brasil S.A .. ou wtro banco autorizado
C<liiiO ÓQ!iO competen"' do Ministmo dos T =sportes na praça de
localização do parto.
§ lR O Ministério dos TI3l1Sp0rtes poderá.. a seu critério. alter.u' o local pam o recolbimeor:o do AFRMM :referido neste artigo.

§ 2~ Na oc:orrênc:ia da situação prevista no parágrafo anterior. ficam as empresas de navegação ou seus ageiJtes obrigados a
apresentar à delegacia do Ministério dos Transportes local. um dia
útil após o m:olhimenro do AFRMM. cópia do comprovante da
efetivação do mesmo.
§ 3'1 Aquele que :receber o AFRMM será f~el depositário ar.é
o efetivo recolhimento ao Banco do Brasil SA cu o l'eJRSCDtanle
autorizado deste. cem a responsabilidade civil e criminal decorrente ~fossa qualidade.
§ 4' O atnso no recolhimento do AFRMM importará nacobrança administmtiva w exea.Itiva da dívida. fJCando o valor originário do débito ac=cido de amalizaçio monetária definida pelo
miDistério compett.:ote, Jmlta de vinte pr cento e juros de mora de
um por cento ao m&, ambos incidentt.:s some o débito atualizado
monetariamet~Je,

§ SO EsgotadQs os meios administmtivos para a cobr.mça do
AFRMM. o débito sen\ inscrito na dívida ativa da União Fedem!.
para cobrança exeaitiva. nos termos da legis~o em vigor, iD.cidinclo sobre ele os encargos f"mmc:eiros meocionados no parágrafo

anterior, além do ptoVisto no art.1•do De=to-Lei n"l.025,de 21
de rombro de 1969, e alleraÇóes posterio!<s.

§ 6'1 A empxesa de navegação ou seu agente, que liberar conhecimento de embarque sem efelllar a. cobrança do AFRMM. respOi>lerá pelo seu pagamentó:
§ 7" As unidades aduaueiras da Se=laria da Receita Fede-

raL com jurisdição sobre os portos, Dilo procederão ao descmbamço de mercadoria de qualquer natureza. sem. que do conhecimento
de embarque conste o :rec:ibo do p.game010 do AFRMM ou a
comper.n"' declaração de iseoçio. ambos fumados pelo 6<Bio
competon"' do Ministério dos TllUlSpOl'leS ou pela delogacia lo<:al
do Minislhio dos Tmmpottes.
§ I!' Configurulo o inadimplomcnto, o 6qjio competea"' do
MiDistério dos TrtUlSJ'OtiOS podení condicionar a liboraçJo do c:ochocimento de embarque à &p!<SOtltação de C6pía do co.,..-ovamo
do teeolhimell!o, autenticada por agEncia do Banco do BIUil S.A.
Art. 7tJ Não se aplicam ao AFRMM as disposições do Decrcto-Leio'1.755,do31 dede2emlxode 1979.
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SEÇÃOV
Da D<stinação do Produto da Arrecadação

Art. 8" O produto ela a=ciaçio do AFRMM ser.1 destina·
do:

I- ao Fulldo da Marinha Me=nu: -!'MM:
a) 100% (cem por cento) do AFRMM anocadado pa- empresa csnangeira de navegação:
b) 100% (cem pa- oeoto) do AFRMM arrecadado por empresa btasileiia de navegação. openu1do embarcação afretada de
~gistro estiaDgeiro;
c) 35% (trinta e cinco por ceoto) do AFRMM amcadado
par empresa brasileira de navegação. operando embarcação. pro.
pria ou afretada. de registro brasileiro. na navegação de longo cur-

so:
d) 100% (cem porcento) dos vai<=< azrecadados a tlm!o de
multa e juros de mora. incidentes sobie teealbimentos de AFRMM
efetuados fora do prazo estipulado no caput do art. f:,Q desta lei;
ll - à empresa brasileirn. de navegação. operando emban::ação própria ou afretada de registro brasileiro:
a) 15% (quinze porcento)doAFRMM que IJ:nbageradooa
navegação de loogo curso;
b) 100% (cem pa- cento) do AFRMM que tenha gerado oa
navegação de cabotagem. fluvial e lacustm;
c) 15% (quinz.,ol por cento) dos valores anecadados a título
de atualiza:ção monetária quando comprovadamente o auaso no recolhimento houver sido provocado exclusivamente pelo importador.
HI- a uma conta especial:
a) 50% (cioqüenta por cento) do AFRMM: gexado na navegação de longo Clll'SQ, por emptesa brasileira de navegação, operando embarcação. própria ou afie~. de registro btasileiiQ; b) 50% (cioqüenta pa- cento) dos valores :u:recaclados a tf.
rulo de atualização monetária iricidente sobre recolhimento do

AFRMM em aii3SO;
IV- a uma conta, chamada conta-fundação, de participação dos empregados em construção e tepa.IaÇão navãl e em atividades marítimas destinadas à constituição e manutenção de
fundação, cpnforme disposto no Capítulo ill desta lei~ como
abaixo indicado:
a) 1/35 (um trinta e cinco avOS) do recolhido na fonDa. da
alínea c do inciso I deste artigo. correspondente a 1% (um por ceni:O) do arrecadado por empresa brasileira de navegação, operando
embarcação. pi6pria ou afretada, de registto brasileiro. na navegação de longo curso;
-.
b) 1% (um por cento) dos valores arrecadados a útulo de
atualização monetária incidente sobre recolhimento do AFRMM:
~m atraso. devido p:>r empresa brasileira de navegação. opetando
embarcação piÓpria ou a.fretada. de registro brasileiro;
c) 1/25 (um vínte e cinco avos) do recolhido na forma da
alínea a do inciso m deste artigo. correspondendo a 2% do
AFRMM. gerado oa navegação de longo curso, por empresa brasileira de navegação. opetando embarcação, própria-oo arretada, de
registro brasileiro.
§ J.ll: O AFRMM getado JXX embuca.çio de registro estrangeiro, afretada p:>r etDpreSa b1'3Silei:ra de navegação, terá a destinação prevista no inciso L alínea c, e nos incisos ll,In t- IV. deste artigo, quando tal embarcação estiver substiwindo outra em coostru·
ção em estaleiro brasileiro, com conirato em··efieâCia, de tipo semelhante e porte bruto equivalente àquela afretada.
§ 2R A destioação de que tr.lta o parágrafo anterior far-se-á
por· prazo nãó superior a trinta e seis meses, contados' da data da
assinatura do contrato de construção da embarcação.
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§ 3' O amtamenlo ou subfrerame"nto de espaço, assim
como. a orupação de espaços por empresas hia.sileiras de navega-

ção em emba=ções de registro estmngeiro, integradas a .coroo.
de associação homologados pelo ~ competente do Ministério
dos TI3llSpO_rtes, ficam enquadrados naS regras deste artigo. conforme se dispuser em regulamento-.
§ 4' A destio•çio dos""""""' arrecadados alibllo de ama.
lização lllOilOtária como dispo>to DO panig!Úo 4' do art. 6", nos ca.
sos enqttadzados na alínea c do inciso I. ser.l de I% (um pcx oento), para a CODta·fundaçio e de 34% (trinta e CJI•tro po< cento) ao
FMM. quan<Jo c:omprovadamente o a1Iaso no mcoliiimeuto houver
sido provocado pelo importador, ou de !% (um por cento) e de
49% (qwuon!a e nove pa- cento) em decon-ência ela ação dolosa
ou adposa da empresa de navegação ou seu agente.
Art. 911 As parcelas m::olhidas .l conta a que se refem o inciso
do art. S'l, exceto os l!2S (um vinte e cinco avos) repassados
à conta-fundaçio a que se refere o inciso IV do mesmo art. sa, seIão taleadas entre as empresas brasileilas de 1l&Vegaçi.o. propon::i.o..
nalmente ao total de ftetes por elas gerado nos tráfegos de importação • cxpa-tação do oométt:io exterior bnsileiro, obtido quando
opeqndo emborcações próprias ou afretadas de tegistro bnsileiro.
bem como emban:açi;<s afretadas de registro esuangeiro oo regi.
me de que trata o § IR do art. 8't
§ li! A participação de cada eqn:s.a no Iateio dos recursos
da conta. especial na forma deste artigo, é lii::túiada superionneme
a 35% (trinta e cinco porcento) do total rateado.
§ 2.1l: Os valpres dec:::onentes do rateio que excederem ao Hmito defmido no panig!Úo anterior """" redistribuídos dentre as
demais empresas que nãO o lellbam atingido. segundo o mesmo
critério eSlabelocido no capõt deste artigo.
§ 3.11: M se realizar a Iedistribuiçio dos rea:JISOS em excesso
estabelecida no parágrafo anterior e verificar-se qUe, ainda assim:
al~ eutptesa vier a deter patcela superior a 35% (trinta e cinco
poi cento) dos valotes tolais a serem distribuídos. mais uma vez
será aplicado O limite est.ãbelecido DO § lil deste artigo, sendo o
saldo ~escente destinado à composição do mteio do mês sub-

m

sequente.
§ 411: O jnodato do rateio a que se refere este artigo será depositado, conforme se dispuser em regulamento. na conta vinculada mencionada no art. lO e terá a mesma-dCStinãçãõ ali determinada.
.
§ 5" Smo ~ na conta FMM as imponâncias auferi·
das no rateio da coota espocia1. propozcioDais-aOS fretes gerados
pelas emba=ções enquadtadas na situação do § '}!'do art., 8" desta lei.

§ (lQ A empresa brasileira. quando deixar de efetuar o recolhimento do AFRMM por si ptÚI:ria ou por Íllleml&:fio de seus
agentes, deixará de participar do tateio da conta especial referenle
ao mês do iDadtmpiemenlO, sem piejlízo das penalidades previstas
no art. 6Sl'.
Art.lO. O produto daanocaciaçio do AFRMM destinado a
empresa brasileiia de navegação será depositado no Banco do Bra·
sil S..A. em conta vinculada em nome da empresa. a qual será mov_imeotada por intc:rmédio do agente fU13llCeiro do FMM, nos se-

guintes casos:
I- por solicitação ela intet<ssada:
a) para aquisição de embarcações novas. para uso próprio-.
construidas em estaleiros brasileiros;
b) para o ..poro de embocações ptóprias. quando realil.'ldo
por._-.... brasileiras:
c) para a manutenção ou modemiz.ação de emban:a.ções
próprias, inclusive para a aquisição e instalação de equipamenlOs
necessários, quando realizadas por empresas brasileiras:

490

ANAIS DO SENADO FEDERAL

d) pam o pagameato do p<estação do principal e c:ncaillOS
de emptéstimos concedidos com n:cursos do FMM e da FINA ME.
quado o fmmciameato for dcstimdo ii ccosttuçilo de cmban:ações
pr6pias, po< estaleiro bnsilciro;
e) pam aquisição do emban:açio usada. do registro lnsileiro, pua uso póprio, conStruída no Brasil ou com fmanciameoto
ecacedido até 1991, efetivando-se o pagamento com a transfer&cia dos
da CODia viDculada do oomp!lldor. pua a CO!lla
vinallada do vendedor:

=

n - compulsoriamente, na amortizaçio de dívidas vencidas

de cmpristimos c:ooocdidos com ...:ursoo do FMM.
Art. 11. Os vll.oRs depositados na (..Oilta vinallada a que se
refere o artigo americr seria aplicados a partir do dia do depósito
polo ~ fiDanociro em opemções de mercado abetto. com tllulos póblieos federais, em nome do titular, conforme se dispuser em
regulameuo.
Art. 12. A._... bnsilcira de navegaçio petd..t o direito
ao produto da ureeadaçiio do AFRMM. depositado em COD!a vinculoda. que senl lmmferido ao FMM oo caso de nio-Uiilizaçio da
ca1ta no pa7D de 24 (viDte e quatto) meses, sendo de 36 (trinta e
seis) meses no caso de a empresa estar com pro:esso de cmstmçio do embarcaçio sob exame do 6!po competente.
Art. 13. Compete ao Ministmo dos Tmnsportes. attavés de
seu 6rgio con:ipeteme. exercer a Coordenação e o contro1e da arreeadaçio do AFRMM e da partilha de seu produto. na forma que se
displser em regulamento.

CAPÍfULon
Do Fundo da Marinha Mercaute
Disposição Pràimillar
Art. 14. O Fundo da Marinha Mercante- FMM é um fundo

de oai!JreZa contábil. destinado a prover recursos par.!. o desenv(!lvimeDto da. marinha tb:ante btasileila e da construção navaL
SEçÁOI
Da Coastitoição
AJ:t. 15. São recursos do FMM:
I - a parte que lhe cabe no prodtno da Urecadação do
AFRMM. segundo o disposto nesta lei;
n- os valores e importâncias que lhe forem dcstioados em
lei;

m - o produto do :retomo das aplicações em empréstimos

calCCdidos e outras: receitas resultanles de opemções fUlaDCCiras;

IV - os proveníentes de ~stimos conttaidos ao País e
ímalida.Eles previstas nesta lei;
V - as receitas ~enielltes de multas aplicadas por infrações de leis, nonnas. regulamentos e resoluções refem::ttesl navegaç.io e à marinha mercante, excetuando-se as previstas DO Regulameato do Tclfego Marltimo (RTM);
VI- a reversão dos saldos anuais Dio aplicados;
vn - complementarmente. por <lotações orçamentárias, os
que lhe forem alribuídos no Orçamen10 Ger:al da União;
VIII- os de outras foates.
Parágrafo único. Todos os mcursos disponíveis no FMM
selio recolhidos, preferencialmente, .ao Banco do Brasil S.A •• oo
ourro banco indicado pelo Ministm.o dos Transportes, em conta
cspccff1Ca, cm nane c 1 ordem do agente fmance~.
DO exterior, par.1 as

SEÇÃOU

Das Aplicaç&s do Fundo da Marinha Mc:ramte
Art. 16. Os ~rsos do FMM sedo aplicados cm apoio financeiro IUDlbolsbel, mediante a COD.cessão de empréstimos oo
para honrar garantias concedidas.

Março de 1995

Art. 17 O apoio fmancciro reembolsável classifica-se., segundo os níveis dC' pnoridade, cm:
I- aplicações principais;
n- aplicações canplemearares
Parágr<ii.fo uruco. A paroela dcesti.nada ls aplicações complementares será faada a cada aoo. pela Comissio Diletaa do
Fundo da Manaha M=tn1e- CDFMM. alho limile de 40% (quarenta por cc:Dlo) do lOU.l das aplicações do FMM DO ex.crácio c,
quando se lraW' ck llltrdeT solicitações baseadas no disposto DO
inciso I do m.. 19. a.xbc:KJOI.da.s 1 nio existência de demanda por
esses rec.::u:rsos oo ~ usemo.
Art. 18 Sio api.caçõcs principais os fmmciamemos concedidos:
I - à ~mp-a.a brutien de navegação, cm percentual não
inferior a 85% (oll~.c=.a ~ cuaco porcento) do valor do projeto aprovado:

a) pan c..m.struç.io &: embarcações em estaleiros brasilci-

ros:

o,.,...,.,

b) para
dr •mbar\:açiles pOOpri.ts. quando realizado
por empres-as hnJ. ur ns..
c) pua • tt)..I.OUtraçáo ou mcdernjzação de embarcações
própria.s. axltn.r ...i' r-n • aqumçio c instalação de equipamentos
necessinos. qu.an.io. · ralu.ad&s PJI' em.pn!$1.$ brasileiras;
D - ,.. ~,..\ ~ns de navegação, estaleiros l::nsileiros e ou~ l""m""'w.1 ,...., mtld.ades brasileiras. para projetas e pesquisas C' dc'W"n"' >~.- :mt"m.· • .mcftca ou tecnológico e formação e
trein&:mC"ot~~ .lr l"ft tora"' b\.I!Il.l..l)(X votados para os setores de marinhamerc&nl.l' ~.c~a-........,.. ·~ n-p&ronaval.
P...nJ:nl'' .. n;.. • t • fKUnCaamento contratado, quando ocorR:r van,a.;.k· mJ~ .... t.11U&."...a ..en. aJUStado au10maticamellr.e ao longo
do penot:k' .:ir" ult'.tl'-....,_.- r .un.llf'laação, demodoagar.mtiramesma partK'lr-..,... r- '1''".,. ">ea. .:1 'lllltnlada. inicialmente.
.
M I.., ~ ac· .... ..., •'ln complementares os fmanciamentoS
cooced1d...,
I- .. rc.a.w..,.. ... '"*'&'HIIf'l:l't~ para fmancia.mento à produção
de e~..._ .... ~ ~..-..liu • .,,port.aÇão, no valor de 80% (oitenta
por cento 1 do.~ '"'- f'"'V Jir -Ilda ou cm valoc inferior por solicitaçiodo Wlrfn..._'),.,
n- • ~w.' hra~. pca a cousttução de diques fluttJames. ~~»" . .a~ •· mtrrnse da DJJp;inha mercante brasileira. em r~Wrlll ~.. .., valor de 85% (oitenta e cinco
porceolOJ dP pn -~, ...,.....a.JL, ou em valor inferior por solicitação
do inln~:u.ado..t

DI - .a M.n.ab•
embarc~Or'

.)r

"f- •

gráficãs C'm-... .:..~r-r-...
por cc:Dlol do ......... .1r

.Jo ~~1. p.n a construção de navios e de
• "f:l-..oc o &U.l diares, hidrogr.ificas e oc:eano,...u~~ DO
<llfttnll:'l

valor de 85% (oitcnr.a cinco
cu em valor inferior, por soliclaç.âo

doin~do'.

rv- .. C''!.l.AJirlf""' f"on.~i.E-1%0$, para investimento na adequaçào de seu .lll'"'' fLa, . "P"• -~L objetivando a redução dos custos de produç ..,., r ...... :nrt>il..' dr produtividade até 80% (oitenta por
cenlO) do v.alor ,;j(llll .. M.umc'nf.o ruem valor inferior, por solicitação do

interes~d.J.

V- a empn-s.u bruUetiU. para fmanciaÚlenlO à construção
e reparos, em esr..akuos tns.Ueuos. de embarcações destinadas à
exploração e produção de hidrocarbonetos sob a água. no valor de
85% (oitenta e cinco- por cenlO) do investimento. ou cm valor inferior quando por solicitação· do interessado.
.
Parágrafo único. O fmanciamento ccintr.a.iado, quando ocorR:r variação inflacionária. será ajustado auromalicamentc ao longo
do período de construção e amortização. de modo a garantir a mesma participação proporcional contratada inicialmente.
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Art. 20. Os roc:ursos do FMM poderiio ser aplicados na devolução de tributos incidentes nas embalcações cciJ:islruídas em es·
talciros brasileiros para. e~ brasileiias de navegação e que
nio incidam nas embarcaçi5es deslinadas à exportação.
P:uágmfo único. A CDFMM estabele=á o pm:entnal que
c:x:tTeSpOI.lde à compensaçio dos tributos a que se refere o c:aput.
Art. 21. os ~disponíveis do FMM: serão aplicados na
aquisição de tltulos polblicos federais roem outms opemções aprovadas pelo Poder Executivo.
Art. 22. FMM terá como agemes fmanceiros o Banco Nacional de Desenvolvimento Social- BNDES ou outros baDcos oficiais federais. indicados em regulamemo a ser aprovado pela
CDFMM..
P:uágr.Jfo único. me<tiante coodições dispostas em regula·
MJnistério dos Till!!SpOrtCs podcd habilitar bancos de de-

mento. o

senvolvimento e de investimento nacionais ou ~gimais para aluarem como subagentcs fmanceiros para aplicações específicas do
FMM. sendo adimitido a aporte adicional de rerursos de outms
foutts.
Mt. 23. Os riscos resultantes das operações com teCUISOS
do FMM serão suportados per.u11e o próprio FMM pelo ageate ru
subagentc fillanceiro.
P:uágmfo único. Cou!inuaião suportados pelo pzóprio
FMM. alé fmal liquidação os riscos das operações aprovadas pelo
Ministério dos Trnnspones com base no § 5" do an. 12 do Deaeto-Lei n'll.801, de 18 de agOSIO de: 1980. ou c:ontta~adas até 31 de
dezembro de 1987.
Art. 24. A alienação de embm:ações que estejam hipotecadas em favor da União dependerá de autorização próvia do Ministro de Estado dos Trapsportes.
Art. 25. As condições fmanceiras apliclveis aos empréstimos concedidos pelo FMM são as Seguintes:
I - fmanciaineiltOpa:i'aCOOStrução de embarcações:
a) prnzo de c=Sucia: até 4 (quatro) anos;
b) prazo de amortização: 15 (quinze) anos par.1 todos os
~gmenros-.de navegação, podendo ser menor. por solicitação do
mteressado;
-_
c) juros: 6% (seis porcento} ao ano, pua· navegação de longo curso; e 4% (quatro porcento) ao ano, para navegação de cabotagem. fluvial.lacustte. c interior de porto;

n- fiiJ3Ilciàmentos pam ...... TTIOda!ida&s p<eVistas nesta let

SCiio frotdas pela CDFMM. a juros de 6% (scis pootcenro) ao ano.
Parágrafo único. Caso o mutuário utilizC a Cmbarcaçao em

outro segmento de navegação, difereote do qual solicita.J::a o apoio
fmanceiro, terá as cofidiçõe~ do apob solicitado enquadradas nas
prática.'> utilizadas JX't" este último segmento..

SEÇÃOni
Da Administração do Fundo da Marinha Meramte
Art. 26. O FMM é administr.ulo pelo MJnistério dos TiaDSportes por intennédio da Comissão Dimo<a do Fundo da Marinha
Meroanle (CDFMM).

. Art. 27. A Comissão DU.tora do FMM é composta. em parpor ~senta.ção do governo. dos empregados e dos
empresários como abaixo se discrimina:
tes

IguaiS,
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d) um repteSCntantc: da empresa estatal de navegação com
maior participação na geração do AFRMM. a ser indicado pelo
Governo Federal;
n- dos Empregados:
a) dois xepresentames dos ~ no sete< de coosttu·
çio naval a serem indicados pelas respe<:tivas eatldades representativas da classe;
b) dois xepresentaDles dos empn:gados em atividades mar!·
limas. um a ser ilidicado pelas entidades IeJttSCD.tativas de classe,
e o outro a ser indicado pelos empn:ga.dos da empresa de navega·
çio can mio< participação na geração do AFRMM. através de
seus órgãos de representação de classe;
ni- dos Empresários:
_
a) dois repteSCntantes da navegaÇãO, sendo um da navega·
çao de longo corso e o outro da navegação de cabotagem e inte-rior. a serem indicados pelas respectivas entidades representativas
da classe;
b) dois representantes dos estaleiros e empeesas de reparos.
sendo um tepresentanle da coustrução naval e cutro da reparaç1o
naval a serem indicados pelas respectivas entidades representativas da classe.
§ 1• As fun>ões na Comissão Diretom do Fundo da Marinha Mercante- CDFMM. são de ~relevante e não remune-

tadas.

§ '1!' Cabe à CDFMM elaborar seu próprio tegime!llo interno e decidir sobre as despesas que seu funciooamento tomar OC·
cessárlo e imperaiivo fazer.
CAPÍilJLOW
Da Fnnclação Naclooal dos Trabalhador<S
oa Coostrução e Rq:uaração Naval,
Trabalhadores Maritimos e Trabalhadores

em Alividades de Apoio Operucioaal
em Emp,..... de Navegação Maritlma- FUNDNA V
Art. 28. A Fundação Nacional dos Trabalhadaes na CoustiiiÇlo e Repa13ção Naval. Traba.Ibadores Marítimos e Tmba.lhado-~ em Atividades de Apoio Operacional em E_..... de Navega~

Maribma·- FUNDNAV

t~m _como

~mamento dos ttabalhadores

fiDa.lidade a ÍOIIIlaçiO e

âas calegorias peoflSSionais a ela

viDculados, bem como a. assistência social e compJemenraçíio nno-

videnciária.

ra-

Art. 29. Até à constitüiçio da Fnndação. no prazo máximo
de seis mesesy os :rmn:sos a ela destiDados, correspondentes a 3%
(!tis por cento) do AFRMM conforme disposto no inciso IV do
art. 8" desta lei. SCiio repassados à Associação dos Emptegados
nas ladústrias de Coostrução e Repamção Naval e em Atlvidades
Maritimas a ser criada cm sesseo.ta dias. exclusivamente pa13. ela.
~ os esmdos. p-ojetos. regulamento intemo e estatutos da
constituiÇão da Fundação. que será submetido a aprovação do
manteaedor (FMM). através da CDFMM.
An. 30. A FUNDNAV terá como 6Qlão ftsealizador principal a CDFMM além dos exigidos em ootras disposiçôe$.
Art. 31. Os I0CU1:S0S destinados à FUNDNAV SCiio repassados a ela metlSa.(mentc:. até o !OR dia do me seguinte ao de competência.
Art. 3:<. A ptestação de COD!as da FUNDNAV será feita. trimestralmente. à CDFMM.

1-doGovemo:
a) um tepreSentante do Ministério-dos Transportes. que preside a CDf'MII,t
b) um ~tante do Ministério da Indústria. do Coméi-

cioedoTurismo; ~
c) um reptesentante do Ministério da Fazenda;

Das Disposições Traasit6rias
Art. 33. As embarcações constmídas sob a vigência do 1)e..
cteto-Lci ~ 2.404. de 23 de dezembro de 1987 e do Dcc:teto-Lci
~2.414. de 12de fevereiro de 1988, terão. ~eit<J.nerim.euto
da empresa de navegaçào brasileira interessada A CDFMM. seus
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contratos repactuados para atenderem às normas desta lei, mantidos e assegurados os direitOs adquiridos.
Das Disposições Finais
An. 34. O Ministério dos Transportes baixará nciiriias reguladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo FMM em complementação ao art. 25. no que concerne à atualização monetária,
encargos. prazos e ga.r.mtias para operações. que observaria as diretrizes políticas estabelecidas para o setor de navegação e CODStruçào,naval. por proposta da CDFMM.
Art. 35. O orçamento anual do FMM poc:ietá conter dotações para despesas de custeio que se refuam ao pagamento:
I- do serviço da divida:
n·- do desenvolvimento de C$tlldos, projetas e sistemas do
interesse da navegação e marinha mercante~ bem como da ~
dação do AFRMM:
III- dos serviços da. administração dos recursos do FMM;
IV - dos serviços ~tfulinistrativos inerentes ao acompa:ohameDlo. controle e promoç.ão da .arteeadaçio do AFRMM;
V - dos serviços administtativos do agente fmanceiro do
FMM.
Parágrafo único. Às despesas de custeio previstas nos incisos II. III e IV deste artigo não poder.io exceder. individualmente,
a meio por cento do produto da .arrecadação anual do AFRMM
destinada ao FMM.
·
Ait. 36. Esta lei entta_ em vigor na data de sua publicação.
Ait. 37. Revogam-se as disposições em contrário, e em especial os Decretos-leis nils 2A04, de 23 de dezembro de 1987, e
2.414, de 12 de fevereiro de 1988.

DECRETO-LEI N' 1.755, DE31 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre a ~ e n:stltulção du
rcceibd federais, e dá outras providê:oc:ia.

DECRETO-LEI N" 1.801, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Cousotida e altera alegislaçiio relativa ao Adicional ao Frete para Reuovação da Marinha Meram·
te, bem como do Fundo da Marinha M....,.,te, e di
outras providêuc:ias.

___---··----...__...
,

--·-------··-----------------------

§ 5' Os e_.éstimos a que se refete o item I deste artigo.
desde que elevem a responsabilidade de um s6 mutuário ao c:orn:sponden!e a mais de 100.000 (cem mil) Unidade-Padrio de Capilal
- UPC, deponderào de piivia aprovação do Ministério doo Trans·
portes para efetivarem.-se.

DECRETO-LEI N" 2.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1987

Dispõe sobre o Adidooal ao Frete para a Re-novaçio da Marinha Mercante - AFRMM, e o FtuJ..
do da Marioba MercaDte, e dá outras providênciu.

---·----------------tiECREI'ó-LEI N" 2.4!4, DE 12 DE l'EVEREIRO DE 1988

Altera o IJec:reto.Lel n' l.A04, de 23 de dezem.
bro de 1987, que dispõe sobre o Adicional .., Frete
para Renovação da Marinha Men:ante e o Fundo da
Marinha Mercante.

··-·----·--··-·-·-·---:------------··---~

LEI N' 8.010. DE 29 DE MARÇO DE 1990

DE~-LEI

-

_ Art. 12. Ostecuzsos do FMM poderio ser aplicados:

JEGISLAÇÃO Cri'ADA:

Dispõe sobre importações de beus destinados à
pesquisa científica e tecnológica, e dá outras proTi"" dências.
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(À Comisaiio de Assuntos Econômicos)

PARECERES
PARECER No 106,DE l!i95

N'37,DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

Da..Corlüssiio de Asslmtos Eeonômicos, sobre o
Projeto de Ld da Câmara n'J113, de U93 n'l.370.C,
de 1991;na casa de origem), que "di nova redaçio
ao arL 14 da Ld n' 8.177, de 1• de março de U!ll,
que "estabelece regras para a desiDdcxação da ecoArt. 78. Poderá ser Conc.::dida, DOS tcim.OS -e Cã:ldições estauomia e dá outras proridêo.clas.
belecidas no regulamenlO:· Relator: Seaador IbUuez Tcbet
··-··-··---·---·-·-····------------------A Câmaill dos Depltados enviou à ap«ciação do Senado
LEI N' 8.402. DE 8 DE JANEIRO DE 1992
Fcdetal, após tramilaçâo e aprovação oaquela Casa Legislativa, o
Projeto de L i da Câmam n' 183, de 1993 (Projeto de Lei n'
Restabelece os incentivos 6scais que menciona. 1.37(}.(;. de 1991, oa casa de origem), que "dá nova redaçio ao
e dá outras providências.
art. 14 da Lei ... 8.177, de 1• de D10lÇO de 1991, que "estabcl=
:mgras para. a dcsindexação da ecooomia. e di ootras providenO Presidente da República.
"'
cias'•', ora relatado na Comissão de Assuntos Ecoadmicos.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
O projeto em análise dispõe que o mferido art. 14 da Lei~
a seguinte lei:
8.177, de !•de D10lÇO de 1991, cuja redaçâo origiDalatriroin oomArt. 1.11 São restabelecidos os seguintes ioceDtivos fiscais:
petência ao Banco Cen1ral do- B:rasil para instituir e disciplinar novas modalidades de caderoeta de poupança, passe a vigorar com
··-·-·§i~-Sã;;-;-;;;~ às em~;:-~-;~--~· ~çio. delegando a~ _compe~ ao Conseib?_Monfossem. inclusive às contratadas, os beneficias fiSCais de que tr.11&lo Nact~ teSt.au~~~~~ autmor~-a~.
tam
. .
I V d te art'
projeto ora re!iWIUU teve ongem. na ~~~- uu:o ...,.,...t""taos IDClSOS a . es
Igo.
dos, pOr iníciativa do ilus~ Deputado l * Maria Eymael. cujo
Dispõe sobre o Imposto de Importação, reor·
ganiza os serviços aduaneiros e di outras providências.

0

--·-··--··--··-----··-------------

objetivo foi sanar vício de inconstitucionalidade existente na Ieda-
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çio original do art. 14 da Lei n' 8.177, de 1• de Dla1ÇO de 1991. doSupiK:y -Sebastião Roc:ba- João Rocba -Jefferson Pe=que. atribuindo uma competência ao Banco Centtal do Brasil. in- Osmar Dias - Vilson KleiDübing - Lauro Campos - Leomar
vadiu ptel'l'08lltiva restrita à lei complementar, conforme disposto Quintanilba- Carlos Patroáoio- Esperldião Amin- Josaphat
no at. 192, caput e inciso IV, o que - caberia. po< lratar·sc de MariDho
1egislaçio ordinária.
PARECER N•l07, DE 1995
Naquela Casa Lcgislaliva. foi o projeiO apreciado oas CoDa Comissão de Assuntos EconômiiCOS sobre o
missões de Constituição c Justiça c de Redação, e de Fmanças e
Projeto de Lei da Câmara nO 020194(Projcto de Lei o'2
Tnõulaçio. r.ndo tido aprovado e encamillhado ao Senado Fede104-B, de 1991, na origem, de iniciativa do Presiden·
m!. em 1993.
te da Repúb6ca, que •Revoga o art. 4SI da Ld n'l
Nesta Casa. foi o projeto encaminhado à Comissio de AsZA10, de 29 de jaoeiro de 1955, que proíbe a impol'•
suntos Econômicos, ainda. D&. legislatum. anterior, tendo sido aprotação de automóvàs e barcos de passeio de luxo"'.
vado parecer do eminente Senador Room Tito, no mesmo sentido
da ~ção origin.ol.
R~r.Sm.Wr~«~moA~n
Encaminh•do ao Ple:núio,j6 no início da presede legislatu1- Rd.atól'io
m. o presente projero teve aprovado o adiamento de sua discussão,
por :requerimeD1o de inicialiva do eminente üder do PMDB, SenaVem a esta Comissio, oriundo da Câmara dos Deputados,
dor Jádct Bubalho, que. de fOIIDa cautelar. dcmandoo nova au- onde memceu aprovação. o Projeto de Lei da Cânwa rJl 020'94
diêocia desla Comissão. em função das novas rcgll!S do Plaoo Real (Projeto de Lei na 204-B. de 1991. na origem). de iniciativa do Popam a desindexoçio da ocooomia.
der Executivo.
Ao Projeto de Lei ora relatado, não foram apresentadas
AlraVés da Mensagem n' 90. de 7 de Dla1ÇO de 1991. o Preemendas na Comissão de Assuntos Econômicos.
sidente da República encamiohou ao Congresso Nacional nos termos do art. 61 da Constituição Federal acompanhado de exposi·
ção de motivos da então Ministra da Economia. Fazenda e PlaneÉ o Relatório
jameo.to. Zélia Maria Cardoso de Mello, o projeto de lei ora sob
Sobe a matéria. amplo debale foi conduzido quando da tta- exame que "revoga o art. 4'1 da Lei rfl- 2.410. de 29 de janeiro de
mitaçio do pr•:sellle ProjeiO de Lei na Câmalll dos Ilepltados. 1955".
cmdnzhrio a uma proposição legislativa adequada à coaeção da
Examjnado pela Câmara dos Deptuados o projeto de lei em
inccuslitucioDalidadc manifestada. no texto legal a que se refere.
pauta mcebeu parcceieS da Comissão de EConon:iia, Industrial e
Em sua IDIIDifestaçio anterior, a Comissão de Assuntos Comércio e da Comissão de Coostituição e Justiça e de Rcdação
Ecan6mi<:os do Senado Fedenú aprovcu brilhante e p-oc<de,.e pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa com
Parecer do Senador Ronan Tito, com quem partilhamos de idênti- substitutivo do ~lalOr aprovado nos seguintes termos:
_
ca opiniio sobre a maliria.

.

Ttala-se. efetivameole, de matéria incoolroversa a exisi!Dcia de
gmve Íocx•csritncXm•Ik'ade na Kdaçio do :ut. 14 da Lei rJl8.1
de
J.it de março de 1991. ora. vigente. decoaente do "status" de lei
complemr:ll!Ar a que fomm alçadas as leis mililárias rcguladoms

n,

do Sistema Fmauceiro Nacional. após a enttada em vigor da Comtillliçlo de 1988, lc:Ddo em vista o disposto em seu art. 192 e o
princípio de ""'"l'Çio das normas autoriorcs Anova Carta Map.
A legislação rccepcionada confere ao Conselho Monelirio
NacioDal a qualidade de agente JlOIID8livo do Sistema Fmauceiro
NacioDal e. entre cutras atribuições, delega-lhe a in<:umbência de
eslabelecer cmdições cadem<tas de
(~)«:mo-Lei
n' 70, de 1966), as quais s6 poderiam ser alteradas poc lei comple-

poo-

menlar.

Fmalmente. o conteádo da proposição legislativa om rclalaaprcscnla qualquer rclaçio de intelfOlêocia em relação às
DOmliiS conslituiilles do Plano Real. poc discipliD.or unicamente
matéria de competência. sem influência, sob qualquer ética. nos
princípios econ6micos que norteam o referido Plano.
O presente Projeto de Lei não aptesenta óbice quani.O à sua
constitucionalidade e juridicidade. nem quanto à autoridade da iní·
ciativa. sendo altamente meritório quanto ao seu conteúdo.
Nio apxcsenta, também. em SIJB m:Jação ÍmaJ. qualq~er im·
perfeição, não cabendo, a nosso ver, qualquer alteração de mérito
ou fotma que demande o R:lmnO à Casa de origem.
Pelo expo<to. somos pela aprovação do presente Projeto de
Lei, na fotma. eocaminbada ao Senado Fedeml pela. Câmaia dos
da -

Depltados.
Sala das Sessões. 29 de março de 1995.- Gilberto Mlran·
da, Presidente- Ramez Tebet, Relaloc- Ney Sn0051ina- Eduar·

-

Art. 1~ Fica revogado o art. 4'l da Lei ril2Al0, de
29 de janeiro de 1955. que proibe a '"importação ou a introdução sob qualquer título de automóveis e barcos de
passeio e reputado de lucro cujo preço no meit:ado de
origem seja superior a 3500 dólares. compuwlos oo
preço os·respectivos equipamentos".

Éon:lat6rio..

. I- Voto do Relator
A mensagem do cotão Presidente Fernando Collor poodera
ser o projeto de lei compatível com a política de comércio exterior.
No alUai Govemo as importações fazem parte da mesma eslral6gia, apesar da indefmição de prioridades.
A vedação contida no art. $da Lei 2.410'55 tomoo-se ui·
trapassada com o decmrer dos anos.. Automóveis e ban::OS considctados de luxo hoje somam valeteS mínimos de compra mil vezes
maiores do que aquele menciooado na legislação.
Além disso. exigências de ordem técnica justificam a sua
:revogaçio. As economias de mercado exigem competitividade e as
importações são práticas sandáveís e comuns que têm cootribuído
pam a CODlenção de pmços intemos em diversos setores da economia.
Sendo ma1éda de competência da União e estando inserida

na política de comércio exterior vigenle. nossO voto é pela aprovação do Projero de Lei da Câmara n' 020194.
Sala das Sessões. 29 de nwço de 1995 - Gilberto Mlran·
da. Presidente - Esperidião Amin; Relalor - Pedro Piva Eduardo Suplicy - Ramez Tebet- Sebastião Rocha- João R o-dia - Josophat Marinho- Valmir Campelo- Jefferson Pen:s-

O.smar Dias - Vilson KlciDübiog - Lauro Campos - Leomar
Quintanilha-Jonas Pinheiro- Ney Suassuna.
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PARECER N" 108, DE 1995

Da Comissão de As.'Sllntos Ecooômicos, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n"ll, de 1995 (Projeto de
Lei o2 1.371-C, de 1991, na casa de origem), que
"veda a amccssão de fioandameotos a servidora e
fuodooários públicos para aquisição de bens par1ieu-

lares".
Relator: Seoador Sebastião Rocha
A Clmam dos DeputJldos enviou 1 aplOCiaçilo do Senado
Federool, após lmmitaçio e aprovação naquela Casa Lesislativa, o
Projoto de Lei da Câmar.o,. 11, de 1995 (Plojoto de Lei,. 1371c. de 1991, na Casa de origem), que ''veda a coocessio de fman.
ciamemo a servida'es e fimciooários polblicos pom aqorisiçio de bem
particula=", aa relalado m Comissio de.Assunlos Ecooômicos.
O projeto cm análise dispõe. cm seu art. 1.11:, ser vedada aos
6!gios da administtaçio clima. is au~ias, fundações, empresas
públicas. sociedades de economia mista e demais entidades controladas dneta ou in.dimamem.e pela União, a concessão de rmanciamcntos a sctVidoies e fimcionários públicos para aquisição de
bens partirualres.
-0 projeto mssalva de vedação as i.Dlituiçõcs fliWlCCira.s controladas dim.a ou -indiretameo.tc pela Uniio, auiDrizando a cODCCSsão dos referidos financiamentos em condições absobua.mcnte unifOm:J.cs.. cm vantagem c gara:mias. às ofezecidas a qualquer outro

inteieSSado.
Fmalmente, o projeto comiDa. Civil, administl3riva e penalmeme, os illfratores de suas disposições, m forma da legislação
pel1inente.
O projeto om ~latado teve origem na Câmara dos Derutados, por iniciativa do ilostre Deputado Geraldo Alckmim Fdho.
tendo, naquela Casa Legislativa. sido apreciado nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Rcdação. e de trabalho. de Administração e Serviço Público, sendo aprovado e C!Jcamjnhado ao Senado
Fodctal. em 1995.
Ao. Projeto de Lei om relalado, não foram apresentadasemcndas na Comisdo de Assunlos Econõmicos:.

É o Relatório
Solreã ma.t6ria. amplo debate foi conduzido quando da ttamitaçio do preseu<e·Projeto de Lei na Câmara dos DeputJldos,
conduzindo a uma proposição legislativa adequada ao propósito de
vedação a que se refere.
Trata-se, efetivamente. de matéria da mais alta relevância e
pertin!ncia,. uma vez que a Concessio de vantagem difcmnciadas
aos servidores públicos não- pode se constituir em prática admitida
no âmbito do Governo, corno atualmente ocorre. e que se pretende

cessar com o projeto ora mlatado.
O presente Projeto de Lei não apresenta óbice quaDlo A sua
constitucionalidade e juridicidade. nem qu.mto à autoridade da iniciativa. sendo altamente meritório ijuanto aOSCu COilleÚdo.
Não apresenta, tamb6m em sua =laçio fmal. qualquer im·
perfeição, não cabendo. a nosso ver. qualquer alteração de mérito
ou forma que demande o retomo A Casa de origem.
Pelo exposto. somos pela aprovação do preseote Projeto de
Lei, na fOIID.a encamiohada ao Seoado Federal pela Câmara dos
Deputados.
Saladas Sessões, 29 de DWÇO de 1995.- Gilberto Miran·
da. Presideote - Sebastião Rocha. Relata- Josaphat Marinho
- Rames Tebet - Ney Suassana- Eduardo SupUcy- João Rocha - Jeffersoo Peres - Osmar Dias - Vilson Kleinü.biog Lauro Campos - I:comar Quintanilha - Carlos Patroáoio Esperidião Amio.
-
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O SR. PRESIDENTE (Teotoaio Vilela Fdho) - O expediente lido vai 1 publicação.
Foram eoc=inhados à publicação paxocete5 da Comissão
de Assuntos ErooanJc:os que concluem favon.velmente :ls seguintes matérias:

- Projoto d< lo" da C>mant n" 183, de 1993 (n" 1370191, na
Casa de origem). qu< da oova =laçio ao art. 14 da Lei n" 8.177,
de l,g de ttW"ÇO dr 1991. que "estabelece regras pua a desintfexa.
ção da ecoooau.a ~ dá ouuu providências"~
- ProJOI<> de Leo da Clmam n" 20, de 1994 (n" 204/91, na
Casa de origem). do ~~~~<~&IJ''A do Seuhoc i'Iesideote da República,
que revoga o art. • da Ut rt' 2Al0, de 29 de janeiro de 19SS,que
proibe a iri:iport.açjo dr .utomé:weis e barcos de passeio de luxo~ e
- Propo dr Leo da Cimara n" 11, de 1995 (n" 137119!, na
Casa de origem). qut veda a coocessio de fmanciamenro a servidores e funcooa.tn<- pu bl.oroo pono. aquisição de bens partiaola=.
As mar.lf'naJ f~o..mioo ~ a mesa du.IanlC cinco sessões ordinárias. a fzm dr ~rtlrr emeodas. nos tetmos doart. 235,
"d'',
do Regimcot.."' lntrma.

n.

O SR. HI C.O !lo U'OLEÃO -Sr. Presidente. como Lider,
peço .a palavn..
O SR. PIU.'Illt "TI (TeoiDDio VilelaFdho)-Concedoa
l>.lrf .. o. -nT Senador Hugo Napoleão.

palavn.. C<."m< • l

O SR. Hl <.O "U'OLEÃO (PFL.PL Como Uder. Pronu:r:cía o s.rgo.:us,. .J.u.."UT"k:k ) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. é com J:rtltl.Dlo fW:W'" IIDI!'nsa CODSlemaçioque assomo 1\ tribuna do ~ • "-lrTL n.a ta:rór de hoje pua comentar acem1 do
falCCttDCo.t.' 4 ""r.-•.~~-.. ncnL..'X. contista, analista político e funciooáno do.1 ~). • ... :~r"'J.; J,..,, CmilioFalcão.
Puno.- llUC' r a: '...n.. •' ..lr.s.so. Brasília hoje aiD3Ilbeceu segumau. <"l&..'ftll.l Y "JIVUC' tamanha a presença de João Emílio
na lm.prezu.a hn'-ar~ r aa , ..., do Congresso Nacional e também
-na a~ ór (._,..n"'ll t . - . - laoltes da situação ou nas oposicionisw. sarq:ft troo" • - ·~ mdeiéveL
I:llto.a~ " ~n.a't' ~ uma muca de profissioDal c:oneto,
competeow Mnr. u~• do:bcado. mas. sobretudo, amigo.
ramc:ntc'

Grau,_ • t&lft'

~...

na a grande anna de João Emilio
aniizades como a dOs Semdores~ s,.,..c. A lira..-. C011.1., Freitas Neto.LucídioPottella. o ea·~ l-.....a· 8rudio.. o Ministro Paulo Alfonso, o
ex-Senador J.wt...
o Deputado Nelson MaiChezan,.
jomahsw. en!1m. .-~ ....... dt..,., uws diversos e variados Partidos.
E eles 01 cuk.J,.•u ~,.__. ~ _prdineiro que todo dia vai regar
as suas ~ coa~ • ~~ singela de um homem aberto.
de um bomf:m dr h..&n~;.• comrduios~ mas de um profundo sentiPaleio. Jok, f aa1to• •-... • n;aJuvav.a

P.....,.... •

memodc

afetf'r~

Esse. cn o

tn.;(~ c....-trnst.co desse piauiense de Tetesina,
membro da Au.dor1nu PuuJrnSC" de Letras, membro da Academia
BiaSíliense de I...er:ru.. e-m CUJ.l posse. aliás, eril 1982. foi publicada
uma separaia- e bo.Jt. amd.a peLa. manhi. Sr. Presidenle, recebi a
visita de um am.l$0 pessoal em meu gabinete. na Liderança do
PFL. a do Jomahsta T ardslo Holanda. E conversamos, durante
longo tempo. relembrando. com saudades. fatos ocotridos e questões peculiares ao relacionamento de cada um com João Emílio
Falcão. E Ta.Icisio Holanda mostrava~me que, nesta separata. o último dos retratos do evento era uma fotografta que registrava um
abraço dele em João Emílio. nesta ocasião festiva.
Recordei-me. também. e aproveitei para exibir uma pane da
introdução e do prefácio que ele. gentilmente, fez a um livro do
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meu pai. Aluizio Napoleão, chamado Interpretações, va:rado 110$

seguintes temJ.os:
''O mgumento 6 p<Ociso, fume. Porém o tom 6
suave como as suas crônicas. lidas com prazer de quem
contempla um riacho de águas límpidas como o seu estilo e como a petronalidade do au!Or. Um regalO
em que avistamos DOSSOS sonhos can a mesma alegria
tema com que lendo loterpretaçõc:s ei1COiltt3moS o desenrolar da vida."
Vejam. pcrtanto, a delicadeza dessas palavras.

Ele tamb6m foi muito amigo do Presidellle Itamar Fmnco.
No Governo do Presidente Itamar. ele. segummenrc, deve
ter levado boas. s&ios e s4bios c:ooselb:os c sugestões ao Presidente. Ele não o fa:zia imtitucionalmente: ele em recebido pelo ex-Plesidente Itamar Franco com a facilidade de quem entra na casa do
amigo. Mas, certameote. DOS JliO!DelltOS mais dificeis. há de ter le-

vado a soa palavra de canplCeDSio e de entendimemo.
Foi justamente no dia 23 de Jilli1'ÇO de 1995. aqui. à enoada
do Congresso Naciooal. quando o ex-Presidente llamar Franco
veio para a sua sabatina pctaDte a. Comissão de Relações c Defesa
Nacional. em função do exame de seu nome pua o cugo de Embaixador do Bl3Sil junto à República pcrtugucsa. Foi jlstamente
essa a última vez eDi que vi João Emílio Falcão e COilVeiS8DlOS um
pouco. Ele estava lá para mceberoamigo. como os amigos do exPresidente lá estavam. tendo à freme o Presidente desta Casa, o
Senador Jos6 Samey.
Falamo-oos ainda pelo telefooe. quando COillllllÍquci-lhe que.
no dia seguinte. sexta-feira. faria- como de fato fiz- um disaJiso a
ICSpCÍIO doex-l'!esidcnloilamarF'ron<:o, e Dão do"" dcpoimeOo. uma
vez que foi reali!rado em. sessão sem:ta.. mas sol:re sua a.ção.
. .. Queria recordar. aqui, Um ~ato extremamente interessante:
quando coo.vidou-mc pma ser Ministro das CoiilllDicações, o Presidente Itamar Fr.mco manifestou-me a vontade de que Joio Emílio Falcão fosse o Secretário-Exea~tivo do Minist&io. EvidentemeDle. que imedi~te acedi. não apenas porque já me julgava.
àquela altuta. auxiliar c hicmqu.icamente subordinado ao Presidente, mas porque sabia ttatar-sc de uma pc$Soa séria. de postura c
de compostura. Quando falei com João Emílio Falcão sobre ocomentário do Presidente, disse-me ele:- Mas, Hugo, eU sequer entendo de PABX, como .vou ser Secretário-Executivo do Ministério
das Comunicações? E nio foi. Não foi porque também não queria. Não quis posição alguma. não quis assumir nenhuma funçio.
~feriu assumir- como sempre assumiu - a posição e a JX'SlUia
de amigo e de amigo dos amigos.
Dentre suas várias obt:as, recolho Aleluia c O Andarilho,
onde há trechos interessantíssimos de contos. com tíbllos curiosos,
como "A novilha aml". ''Eu era o olho", ou "tdoeda de Ouro''. O
Andarilho tem apresentação de A. !Jto Fllbo. ex-Presidente da
Academia Piauicnse de l...etr.!s, com depoimento do ex-Ministro
José Aparecido. e Aleluia com uma dedicatória do Gueguê, o nosso J. O. Barbosa Goaçalves.
Mas a paixão de sua vida era a sua lCm1. a sua T et!:Sina. que
ele cantoo nesse O Andarilho. E cantou tào bem que chegou a fazer uma vetdadeint ode ao sofrimento do Piaui e dos piauicnses,
durante a seca. sofrimento esse, aliás. salienta&> pelo Ministro Luciano Brandão Alves de Souza. em depoimento que ofereceu, de
que ele "sofria com as agtu:ras da sua região...
Eu diria mais ainda: a ele deve creditar-se a ida do Presidente Itamar Franco a Teresioa. no dia 02 de abril de 1993. para,
com vários Ministros de Estado. todos os Govemadcnes do Nordeste e alguns de outras regiões, instalar o Programa Çe Combale
às Secas. durante o governo do boje Senador Freitas Neto.
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De modo que posturas como essas revelam que, como bem
disse uma vez o ta:m~ piauiense Carlos Castello Bnnco, ''todos
cantinl-a sua tcaa."e Ioio Emfiio Falcão soube cattara sua te:ID,
que, aliis, 6 • minha tamb6m. S r . Devo mcucioaar, tamb6m.. ar~ de Florim Madmga.
na cOJ1nlcap& de O Allclarlho -de que Joio Em!lio reprcs<~~~ava
o ~ "'ll"!O e o brilhante escritor. Havia. pcrtanto, uele doii
Falciles, fw:odo alusio ao seu DOIDOPublicou tamb6m O Ilaiaoço da Semallll e Crôal- a
ICSpCÍIO dos problemas polflicos que ia an•lisando oo c:uno d a atividadc e da sua c:aneira.
E. Sr. Presidente, faço alusio à ci!amsducia de que, toda
vez que ele ia a TCR:Sina. e eu IA me eDCODtlaVa.,. convidava a mim
e a mioha esposa para iD:nos A fazemla dele em T"DllOD, que ' do
outto lado do rio Pamalba, cidade Dllllllllhense- a sua fazmda fica
a poucos quil&metros de Texesina- c li CllCOIJt:m.-me algumas ve-zes com o também seu amigo, e hoje lameulavelmente enfermo, o
110$50 colega Senador Alexaudre Costa.
Joio Emflio Fak:io ttabalbou DO Diário Carioca 110 Rio de
Janeiro; foi C!efe de Reportagem ua Suc:ulSal do Jomal do Brasil, na época em qUe o Editor era o Carlos Castcllo Bmuco. ao qual
jlo me referi; p<r 20 anos. foi da Suc:ulSal da Folha de S. Paalo em
Bruilia; lrabalhou como redaUr ua lllliga Agâlda Nodoaal; foi
membro do Conselho da TELEPISA, Tclefooes do Piaul S.A" o
dcixou para ser publieada uma linda a&ic:a. in6diJa: De Flora a
Timon - Rores cta o antigo nc:mc da cidade de ÍUDCD- da qual
extraio dois lrccbos.
"(-) Começava o outro muodo ca:n a tDvessia. do
Pamafba. em que admirava a foo;.a. dos canoc:ims a entemr suas infuiitas varas no fundo do rio.(...)..

Salicniando que boje:
''É Yunon uma cidade frenética. com os carros
buzinaodo em suas mas calçl.das e ainda estreilas. em
que os ociosos -jogadores de dama. vão sendo ultnpassl- dos pela atividade ÍllecssaDte de milha= de pessoas.
( )".·
Sr. Presidente. fica a saudade. a saudade de um admirador.
de um amigo que com ele conviveu na iDlimidade. Na dor e DO sofrimenlo, termino por eXtr.tir de um de seus contos, em Aleluia.
essas suas frases lapidues. como quem estivesse antccipmdo o
que iria acontecer. .

...

-.''contra esta etemidadc nada posso-" "~ao perdi ainda a ba!alha, bei de oavá-la sem ajudas oo esperanças-" ''Dcrrotad..>. maS aio vencido. quero apenas meus
olhos abertos pela comgcm de encuar. de testcmmblt'.

Joio Emilio Falclo, Sr. Presidellle, St'> e s.._ Senadores,
teve ccagem. de encuar e de testemunhar
Em o que tiDha a diZtr.
O SR. VALMIR CAMPELO - Peço a palavra como Uder, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (feotooio VIlela Fllbo)- Conocdo
a palavra. como Lider. ao nobre Senador ValmirCampelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lfdcc. pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores. eu Dio poderia. nesta oportlmidade,
deixar de manifestar também o meu mais profundo pesar pelo falecimento do jomalísta. escritor, analista político, poe!a c, so~.
do amigo J~ Emílio Falcão,ligurn Jio querida de todos nós aqui
no Senado Federal.
O Senador Hugo Napoleão. com o seu bn1bantismo de sempre, pôde destacar a fi.guta desse amigo que todos nós admiram:::Js,..
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E cu não poderia. nesta oportunidade. em meu nome, em nome de
O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite-me V. Ex• um apane?
um Partido que teDbo a. homa de~· que é o PTB. e de ser
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se a Mesa pennitir.•.
Líder nesta Casa. em nome do nobre Seoadcr Lúcio Alcâutar.a que
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Fdho) - Senador
· me pediu ta.mbém p3Ia tecer as suas palavtaS de pesar, DÓS não po.. Epitacio Cafeteiza. infelizmente não é pennitido o apartederiamos dcixar de registrar DOS ADais desta Casa o nosso pesar
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Se V. Ex• pennitir, até pela
profundo pelo pasAmento de Joio Emilio Falcão, que, logo mais. natureza do assunto, vou encenar e delego ao Senador Epitacio
ser.l sepultado no Campo da Esperança, ils !6h.
Cafeteira a conclusão das. minhas palavras.
De fon:ua que nós. neste momento. lamentamos, e partia~.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vdela Filho) - A Mesa
__ __
_
lannentc nós de Brasília, que mpr-esentamos: o Distrito Federal, concorda. com V. Ex•
que tínhamos a convivência diária comioão Emílio Paleio; é uma
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Desejo apenas assinalar o
figura que desaparece, mas que fica a sua obm, a sua memória e, grailde vazio que vai deixar em todos nós a sua ausência física,
acima de tudo, a lealdade com que sempre tratou os seus amigos.
mas ficará o grande exemplo pata todos nós cultuam:ws e justifiMuito obrigado. Sr. P=idenre.
<am!OS.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a
palavm, com.o Lider.
palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteim.
O SR. PRESIDENTE (feotonk> Vdela Filho)- Tem V.
O SR. EPITAC!O CAFETEIRA (PPR·MA. Pela orrlem.
a a palavra. como Líder.
Prommcia o seguinte discuiSO. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiO SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Como Lider. dente. permita-me dizer que o Regimento pzevê aquilo que norpronuncia o seguinte discmso. Sem :revisão do oradcr.)- Sr. Presi- malmente deve ocorru no Senado. Os fatos que nonnalmeote
dente,. Srls e Sts. Senadores, o Partido Progressista. em que pese o ocom:m nesta Casa devem ca.miDbar dentro dos limites estabeleciregisuo oecrol6gio já feito e bem acabado do Seoadtt Hugo Na- dos pelo Regimento.
poleão, nio poderia deixar de tegisttu t.ambém o que pensa. subsMas a morte de João Eniílio Falcão não poderia ser, 3o mecmvendo as palaVIaS do nosso Ministro Hugo Napoleão, a respeito nos. prevista; ele moneu no momento de maior desconrração de
de João Emílio Falcão. a quem me ligava uma amizade de quase sua vida. Jantou, jogou baralho com sua esposa. colocoo um disco
trinta anos.
para tocar. achou a m6sica bonita, convidou sua mulher para danQuando aqui cheguei pela primeira vez como Oepltado Fe- çar e. dançando com ela. morreu - de uma forma. portanto, iousideraL e~ mim e ele se estreitou uma amizade muito grande. que lada. Tenho certeza de que ele nos deixou e deixou a vida em um
se solidifiCOU. Apenas eu teria a registrar que, neste Parlamento, o momento de gcmde felicidade.
nome de JoãO Emílio Falcão já está tombado no patrimôoio históJoão Emílio Falcão, meu viziDho do Piauí, construiu nome
rico e sentimemal desta Casa.
no jornalismo brasileiro e dele se orgulhava. Jamais alugou a sua
Sr. ~dente. como lembrava Guimarães Rosa, há algumas pena; escrevia o que sentia e o que queria. com uma inde-pessoas que Dão manem, ficam ~ncantadas. Joio Emílio Falcão pendência. até certo ponto, difícil de se encontrar nas pessoas que
em uma dessas pessoas.
pm;isam trabalhar dentto da sua função para viver. João Emi'lio
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala. Falcão vai deixar uma Iaruna muito gtande.
vza, como Líder.
Estoo vindo do campo SaDIO de Brasília, c.iide encontrei um
O SR. PRESIDENTE (TeoiOnio Vilela Fdho)- Tem V. grupg. de pessoas de todas as categorias proflSsiooais; jorna.l.istas
Ex• a pa1avra.
estupefatos, porque alguns tomar.m1 coohecimemo já depois do alO SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR..SC. Como Lfder. pro- moço da morte de João Emílio FalcãO. DUDCia o seguinte discurso. Sem teVisao do orador.) - Sr. PresiO que mais me imprcssioDOU é -que João E:ID11io Falcão
deute. Sr's -e SIS. Senadores. desejo também. e não o faço apenas dava a impressão de que não estava com os olhos fechados. mas.
em meu nome pessoal. mas DCr de todos os meus compallbeiros de sim. semicenados. wmo que a olbar cada uma das pessoas que
Partido. e tenbo certeza. de que interpreto a alma. do Coogmsso Na- iam lá para velar o-seu COipO. Parece que ele estava, de certa forcional e a alma do Senado Federal. subscrever as palavras aqui já ma. vendo e agradcceDdo, quando, na verdade, eu é que agradeço
pronunciadas a propósitO-não apenas do jornalista. mas também do a Joio Emílio Falcão o fato de ter sido rxr ele distinguido com a
cidadão, do homem público João Emt1io Falcão. Além de meu sua amizade e com o seu ~ito.
amigo pessoal além de ttc sempr;=, em IOdas as oportunidades, soPortanto, Sr. Presidente. juntando a minha voz .ã do nobre
corrido-me com as suas palavt:lS corajosas e distinguido-me com a Senador Esperidião Amin. gostaria de deixar, de founa clara e pasua coníaança. até em cii'Çunstáocias desfavodveis a tal, deu a to- tente. o sentimento que me invade no dia de hoje. nesta sessão, de
dos nós exemplos de coragem e de bravura.
uma profunda saudade.
Estou vindo agora da capela onde o seu COipO está sendo
TCilbo certeza de que o dia-a-dia no Se~ o meu dia-a·
velado; de tantos depoimemos que lá ~Ibi. desejo assinalar um: dia, vai flCal' amputado de uma parte: o momento em que eu cono jornalista João Emílio Falcão comentou com um amigo acerca versava com João Emílio Falcão. Nào só eu, mas muitos Senadode quaiS as suas alternativas para. o seu próximo artigo. que escre. res. -porque e;e tinha o respeito e a aâiniração dos ParlameDtaies. a
veria para ser publicado na próxima segunda-feí:m; não vou dizer quem nunca denegriu. João Emílio Falcão jamais denegriu qualaqui quais eram as alternativas. mas ambas eram alternativas que quer das Casas do Congresso. Comeguia, respeitando esse Poder,
só passariam pela cabeça de alguém de muita coragem. porque ele ser também por ele respeítado, querido e amado.
estaria cogitando defender duas causas diftceis.
Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Este é o testemunho que presto em favor da coragem. da
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presidente. peço a palahonestidade e dos bons exemplos de Joio Emllio Falcão.
vra. pela Liderança do PMDB.
.
Neste mamemo. o Lider do meu Partido. Senador Epitacio
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo)- Tem V.
Cafeteira. adentra o plenário; tenho certeza de que S. Ex• p:xierá Ex• a palavra.
complementar as minhas palaVl'll$ com aquelas de cp.~em também
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Como Lfder,
esteve lá..
•
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador'.)- Sr. Presi-
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ma ....00 legislativa, devendo 0 Coos1=o Nacioutl
disciplinar as miações jnfdicas delas ~"

sejo me associar às manifestações de pesar aqui expressas pelos
nossos Colegas, em vista do xequerimeDlo apresentado pelo SeoaJastlllc:açio
dor Hugo Napoleão pelo passamento do oompmheiro de trabalho
Esta pxoposra tem o inluilo de mDOVcr definitivamcme a
do nosso dia~a-dia.. o jornalista João Emílio Falcão.
Um traço que se podia destacar da sua personalidade era a mais-grave pdtica de iDccbstinrixWidade que o Poder Exea~tivo
vem ~c cometendo com a coaiv&cia,. se nio a subser~
lealdade aos amigO$- e eram muitos.
Rccotdo. dentre os seus amigos mais diletos, o Senador Ita- viêncla, do Poder Legislativo.
Tmta-se de coibir as =diçiles de mcdidls provisórias que
mar Franco.~ Ptosidel!le da República. Também a sua longa
cooviv&cia com o Senador Jubas Passarinho, a sua lealdade v&n se constituindo, de forma e::reseeáe, em um ahlso que estf.
àquele nosso companheiro. a assistência permanente que dava ao sufocando o Legislativo ao ttansfami·lo em mera Cas& de despaSenador e, depois. ao Ministro. Eu costumava brincar com ele, di- chos de matérias oriundaa do E'otcculivo.
Por coa.seguinle,
duas a""'"ções que ca:Wde.!a~ que estando um falcão e um passarioho juntos um dos dois
coma gmnde perigo. Mas a sua contínua manifestação de lealdade mos suficieueo pora pOr 1em10 a ral USUlpiÇio legislativa. Primeiro, dila~ _de lriDta ~noventa dias o pnzo pora CjliO a medida
tomou·se uma matt:a deixada por ele nesta Casa.
Todas as IJlOtle> sio trisles, constrangedoms; poróm. as que provisória SCJ" <ODVertida em J.e;; segundo, proibimos sua roedicx:oxrem ~pentinamente, como afiimou o Senadcr Epitacio Cafe-- çio, no todo ou em parte, na mesma ICSsio legislativa.
lnobstanle o 1ea10 comtimciooal vígonte nio pm>er reediteua, provocam essa sensação de falta. de que foi arrancado um
ção de modidas proviOOrias, esta 1em sido a '"gra. sob o ugllliieDIO
pedaço da gente.
Portalllo, o PMDB se associa às manifestações de pesar de que nio hi l""''biçio para. fazô.la. A alegaçio vai de encontro
ao principio da legalidade. da administzoçio públi<:a que impõe 100
pel~ morte desse grande profissioml, excelenle jomalista e gr.mde
a~ someote 1g1t de &OOldo com a pevisio legal. por.
a=go do Cong!<sso Naciooal. Joio Emílio Fak:ão.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. I'Iosidente. peço a pa· tanto contmri•mente ao que oc:oue nas relações privadas. onde
tudo~ permttido. dade que não haja proibiçio legal.
lavra, pela LidmnÇa do PDT.
Vemoo, atualmonre, o Cong=w Nacionalat&ilo dianle da
O SR. PRESIDENTE (feotoaio VIlela Filho) - Tem V.
avalancha de medidas provisóóas. a maioria versando sobre mal6Ex• a palava..
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como Uder. ria que. poderia ~e~e ,... ...W. medimle o envio, pelo
Prommcia o seguinte discurso. Sem. ~evisio do orador.) - Sr. Presi- Exa::uuvo. de projeto de let. OUJ!cteriz•ndo...se..portanto. procedi~
donle, St4s e Srs. Senadotcs. apesar de não ler tido a opo<tucidade IIlCIIIO que, de """' modo, demmcia o propósito de desmorllizar
esta Casa ao lentar demonsmr à opiniio públi<:a seu ~ izno.
de conhecer o jcrnalista, cooheci o seu uabalho.
Em meu nome e em nome da Bancada. do PDT desejamos bilismo e negligêccia com o~ piblico.
Precisamos respondc:r a essas atitudes com um veemente
também nos associar a essas homenagens e manifestações de pesar
pelo falecimento do jornalista Joio Emílio Falcão, ponlendo a cu!· ~m capaz de es~locor oom cla=a o papel que o Coosl=o
Nacional deve assuuur pam fazer cumprir o texto constitucional.
tUia brasileira e a imprensa nac:íouãl SC:gurameiite, um de seus
não s6 nos seus aspoctos founais, mas agindo de modo eficaz na
gomdes homens.
obseryincia do$ elevados princlpios coostirucionais.. como o da mMuito obrigado. Sr. Presidcnle.
O SR. PRESIDENTE (feotoaio Vilela Filho)- A Mesa se depeDdência dos Pocletos, cp!e garantem o pieDo Estado de Düeilo.
Poc outro lado, 110510 jmomento de poss<: na coudiçio de
associa aos Lideres Hugo Napolelo, Va!Diir Campelo, B=wdo
Calnl. Espericliio Amin, Epitacio Cafeteira, G=on Camala e Se- parlamentar obriga-nos a proc:umr tapeilar a Coostibliçio bnsileibastião Rocha-;na homenagem e no pesar aocidadio. ao amigo, ao ra em todos os nossos atos. e assim. :oio podemoS assiStir pusiva~
prof!Ssiooal de inegáveis m&itos, a gmnde figun humana de Joio m<Die à passagem do rolo oe>mp'C$Sa." do Executivo solxe esta
Casa, porque desse .modo estaaaaos obdkando de nossas atribuiEmílio Falcão.
O SR. PRESIDENTE (feotoaio VIlela Filho)- Sobft: a ções.
Há quatro anoo que deblatenmoo conlza essa anomalia
mesa, proposta de emenda constitucional que ser.i lida pelo Sr. 1a
Ca!Stilucional, tendo • ooolúda de ÍIIÚmet'O$ parlamentoSeac~ em exercício, Senatlcr Renan CaJheiros.
"'" sem cootudo oomegnir aensibilizar à Mesa do Senado Fedem!
E lida a seguim.e
--para que poplsesse uma açlo de inconstitucicmaJjdftde cxmtra &
PROPOSTA DE EMENDA
reedição de moclidas provisórias.
CONSTITUCIONAL N' 11, DE 1995
Dianle do agmvame:niO da simaçio ,.]atada, nio temos dúDá oova redaçio ao parágrafo único do art. 62 vidas de que o :sentimeu.to que aqui exprrsc:tmos é itteframet1e
mnnngado por nossos pares. o que nos pemüte acreditar na aproo
da Coostituiçio Faleral
vação dem proposta de emeuda coostitucional.
As Mesas da Cimara dos Deputados"e do Senado Federnl.
Sala das Sessões, 28 de morço de 1995. - SCDIId<r Epltádo
n~ lermos do art. 60 da Con.uilllição Feden!l, promulgam a seCafet<lra - Senado< Lcomor QulntaDiha - Senador C...Udo
gumte Emenda ao texto coastiwcional:
Artigo único. O parágmfo único do art. 62 da Conslimição Maldaner -SCDIId<r P.dro f'hoa- S<nadora JWda Marise- Senador Lúcio Al<iutara -Senador AriDdo Porto - Senada GilFcdcta.l passa a vigomr com a seguinte redaçio:
berto Mlnouda- Senador Jlíder Barbalho- Senado< Reuan Ca_lhelros - SCDIId<r G<:noa Camata - Senador Edl.ooa Lobão "Art. 62. · - - - - - - - -.Senador Jooó Roberto Arruda - Senado< Carlos Patro<:ínio ~~ petdcrio Senador Jooó Al-.es- Senador P.dro Slmoa- SCDIId<r Jod de
efiCácia. desde a edição, se não rorem convertidas em lei HoDanda- Senador Fenwoclo lleta'ra - Senador Luádlo p.,....
no prazo de noventa dlas, a partir de sua publicação, e IeDa- Senador José Agripiao- Senado< Freltas Neto- Senadora
não pocferão ser teeditadas no todo ou em parte, oa mes- Benedita da su... - Senador Eduanlo Suplk:y -Senador Vilsoo
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(À Comissão tk C<Jnstituição. Justiça e Cidada-

c) manter as instalações necessárias 1 ~servação e reprodução do material de propagação;
d) pmservar o material genético em seu poder e coopc:nr
nos programas de intercimbio com as instituições oficiais de pesquisa e de preservação do meio ambiente.

O SR. PRESIDENI'E (Teoranio Vuela FJlho) - A propos-

Art. 5' O material de reprodução ccmen:ializado oos tmnos

- Senador Esperidião Amio - Scoadcx Romeu Tuma - Senador
Ademir Andrade - Senador Ouolre Quium - Senador Jú&o
Campos- Senador Lúdlo Coelho- Senador Jooas PIDheiro.

Comerclaliz.ação de Novas Variedades

nia)

ta de emeuda ii. Coostituiçio que acabo de ser lida sedi sujeita ils
clisposições espeálic:as OODSW1tes dos arts. 354 e seguintes do Regimemo llll<mo.
A matéria vai i publicaçio.
S!Jilre a mesa, projetos de lei que sedo lidos pelo Sr. 1• S..

cmário em exercíciõ, Senador Renan Calbeiros.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 88, DE 1995
Dispõe sobre os direitos dos criadores de novas
•ariedades de plautas (melhorista).

O Cong=so Nacioealde=ta:
A5pedos Gerais
Art. 1~ Os direitos dos melhoristas estio relacionados As
variedades entendidas como novas variedades cujas c:actcteósticas
estio definidas Jiesta lei.
Parógnfo tínico. Melhorista, para efeito desta lei. 6 a pessoa
fisica ou jurídica respoosável pela criação de novaS variedades de

plnatas, obtidas exclusivamente através de pesquisa cientifica.
Art. "}}Uma variedade será considcmda como nova variedadequaudo:
a) apresentar uma ou mais caraetcríSticas -identificáveis e
distintas das variedades existentes COilhecidas na data de soliciração do registro;
,
b) mantiver estáveis as cara.cteósticas espe.cif'lcas que a
ideotiJioam após cada ciclo de ~çilo ou mulliplicaçilo;
c) aprosentar·se hcmogCnea. illdependetemeote da su& f<><·
ma de reprodução.
Pímigrafo único. A variedade 6 coosidcnda homogénea
quando ru> processo de reprodução (sexuaõa ou propagaçio vege.
tativa) em Imp oscaia. as variações nas camcteristicas das pbmtas
assim obtidas forem previsfveis e passíveis de serem descritas e

aceitáveis comercialmente.
Dirctos dos Mclhoristas
Art. 3S! O melhorista, tem os segoimcs diteitos:
a} produzir e comcrcializar no pais matc:ial de propagação
da variedade;
b) usar repetidamente matc:ial de propagação da variedade
para produzir comc:cialmenle oaoa variedade (hihridos). se esta
repetição for necessária para este propósito;
c) utilizar COID:lcialmente, como matc:ial de muhiplicaçilo,
plaDtas amamentais ou putes delas. que são IlOEIIllllmente utilizadas para outros propósitos que Dio a propogação;
d) aurorizar, condicional oo incondiciooalmenle. o exm::icio dos direitos exclusivos menciooados nas alfueas a a~ c.
Parágrafo único. O direito exclusivo de venda nio se aplica
na venda de material de propagação obtido DO exlerior e sua com=ialização e utilização do matc:ial para reprodução constitui
violação aos direitos do melhorista.
Deveres do Melhor&ta
Art. 4'1 É dever do detentor dos direitos de melliorista:
a) atender h exigências contidas nesta lei;
b} coo:qrovm: a exist&.cia de capacidade técnica e física
pua reproduzir comercialmente a variedade;

do art. 3' desta lei s6 podedi serulilizadoP.,. fms de reprodução
ccmauklrizaçãoespeáfiC&do-doscliMaodauova variodadc:
a} sem estabelecer limitações ii. alínea a, do art. 3', o sem
JEjlizo aos direitos constituciOnais do Estado e dos cidadlos. i:
facultativo o pagamento de royalties ao dctelllOr dos cli!eiEos
cpmdo da autcrizçaão especifica meucioaada na alínea d doart. 3';
b} o produtor nnal que adquirir legalmeute a nova variedade pocler.6. reproduzi-la pua uso exclusivo na ~a propriec:lade. mas
:íncomri. em delito se cometcializar este material sem a permjssio
do ddentor dos direitos; c) a variedade poderá ser utilizada sem restrições pua qualquer pesquisa científica, desde que não seja utilizada de fonua
COOIÍDUa para a produção canetcial de hibridos.
N:t: 6" A variedade para a qual o registro estÁ sendo solicitado somente poded ser comercializada como putc de uma transaçio envolvendo os direitos do melb.orista ou veada de material
de reprodução para fO<mação do estoque de revenda pelo proprio.
lário do direito.
Puágmfo único. A variedade pua a qual o registro está sendo solicitado somente podení ser utilizada em projeros de pesquisa
porouttas instituições mediante aprovoção do criadO< da mesma.

. Vaidade do Certificado de Registro
Art. 7" O petiodo de validade de um certific&do de registro
para uma variedade é de quinze anos para plantas de cultivo amW
ou bianual e de vinte anos para plantas de cultivo perene. com.ados
a
da data de ccncessão do registro.

Partir

SoHcitação do Regislro
-Art. ~O criador de uma_nova variedade pode solicitaron:gistro de uma .nova variedade quando:
a) as exigéDcias das alíneas a at6 c do aJL zt ferem c:cmidcradas aleudidas;
b) a mesma Dão tiver sio comercializada no país e no extc..
ri<r autoriomleuto ao podido de registro;
c) f<>< resideuto ou mantiver emprosa regislDda oo Btasü.
Caso contr.ú:io. a proposta devetá ser submetida atrav& de firma
ou agen~e bmsileiro.
Parágrafo 1Ínieo. Nos casos em que a variedade for registtada em :seu país de origem e se existir acotdo de :rcciJrocidadc com
o Brasil. a solicitação de registro devedi ser encamiDih&da oa f<Xm&
desta loi.
N:t. 9' O pedido de registro sedi efelllado por escrito &O óogão competente, acompanhado do comprovante de pagameniO da
taxa de inscrição.
Padigrafo ÚDico. Do pedido de registro da uova variedade
coostará descrição minuciosa. das C&IaCieiÍsticas que a distinguem
das outras variedades. soa bomogeocidade, e$tabilidade e n:sultados dos expcrimemos tanto do poniD de vista agdcola como cc:onômico.
Art. 10. Para determioar o mérito da nova variedade, o 6r-gão enca.tregado do registro deverá solicitar os testes c experimm-.
tos que julgar necessários, nas condições e locais que julga;r mais
apropriados, c:ousidermdo taDto aspectos agron&nk:os quanto aiterios ccoOOmicos e sociais.
a) o solicitante deveú. fomecer o material necessário aos
testes e experimentos exigidos, tais como materiais para a tq:l'Odu-
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ção, fotognfias. dese.ohos. descrições da variedade. relal6rias econômicos e de pesquisa. espécimeDs da planta ou de patu:s dela;
b) quando a varieade tiver sido registrada e testada em países com os quais o Brasil mant:6m acordo de mciprocidade para a
proteção dos dimitos dos melhorista.s. tais RSUltados: devem ser
anexados ao pedido de regislrO no Brasil. podendo ou nio o 6rgio
encmegado do ~egistro dis~ testes e experimentos no teirit6rio nacioaal.

Registro Provisório
AI!. 11. Quando da solicitação do 10gistro poderá serc:ouce-

dido um registro provisório para o período em que a mat&ia em
julgameDio. pua melhor gannlir"' cfueitos de propriedade do meIberista. .
a) o mgistro provisório nio altem nenhuma das TCStri~
disposições ou privilhgios que """"""' nesla lei. podendo sua concessão ser cancelada a qualquer tempo nos tennos desta lei;
b) a solicitação de 10gistro provisório poderá ser rea1sada
mediante exposiçio de motivos ao solicilame, onde deve coostar
pr.azo para eveniUal recurso administrativo;
c) caso o I!!CUISO nio seja aceito~ a recusa em fomec:er regislrO provisório scnl of'1Cial e definiliva;
d) no caso de recusa ou aprovação oficial do pedido de

registro. o
dade.

re~

provisório perde automaticamente sua vali-

AI!. 12. Os pedidos de IOgistro bem como os togistros concedidos deverão ser publicados no Diário Oficial da União para infommçio da cotmnidade científica. das associações e sindicaros
de produto=. bem c:a:no do polblic:o em geni.
Art. 13, O<:o=ndo nWs de um pedido de IOgislrO pua a
mesma variedade, a prioridade scnl dada ao primeiro pedido encaminhado.
•
Par.lgmfo único. Quando da<>COITÕncia de mais de um pedido de aplicação com a mesma~ será dada preferência ao c:riador de melhor capacidade técnica e com maior tradição no men::a.donacional
Art._l4. Na eveotualiclade da variedade ser criada por mais
de um melhorista, qualquer um deles ~ solicitar o IOgislrO,
devendo os proventos ~ divididos igualmente eotM todos os

cria<lo=.

Denominações das Novas Variedades
AI!. 15. No ato do pedido de togis1r0. a nova variedade ,._
cebeti do melhorista uma denominação espeáfica, fJCando sua homologação pendente da análise do .espoctivo processo.
a) a denominação pam ser coosiderada adequada nio deve
:induzir ao eno ou eauSâ:r confusão no que se fefCie às características, valor ou mesmo identidade tanto da variedade quanto de seu
criador;
b) a denomi!Jação aprovada em países que mameubam

aeordos de mciprocidade c:a:n o Bruil scnl utilizada l"'fen:ncialmento quando do pedido de registro no pais;
c) a denominação, uma vez aprovada. someilte podení ser
altemda com a permissão do 6tgio que concedeu Oie~
d) onde um nome-fantasia.. maiCa comercial ou qualquer
outra. denominação de cará.ter comercial estiver associada à. varie-dade. tal identificação deveri ser facilmellle individualizada e mcoohecida;
e) após concedido o registro, mesmo quando- esgotado o
prazo de validade do mesmo, qualquer pessoa ou instituição- utilizando o ma%erial pata fins de IOJl"'Wção poderá utilizar apenas a
denominação aprovada quando da ccoc:essão do IOgislrO;
f) em nenhuma ciraJnstância, a deoomioação de uma nova
variedade poderá implicar prejuízo de ootrajá eXistente.~
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Recusa aos Ped~ de Rcg1stro
Art. 16. As razões da ~sa de registro serão çommjcadas
por escrito aos solicitantes. sendo coocedido pmzo. nunca inferior
a t:ds nem superior a seis meses. para contestação administmtiva.
a) na eventual.idade da oontestação não ser ap~Cs:ettada, cu
se aJRSCD.tada Dão ser aceita. a recusa será defmitiva a partir da
data de sua publicação;
b) ap6s efetivada a rec:usa. não caberá qualquer recurso administtativo por parte do solicitame.
Art. 17. Qualquer pessoa fisica ou jundica,Iegalmeuto habilitada conforme a allnca c do art. 8' podetá apmentar objeções
por eserito, tanto a pedidos de 10gislr0 em lr.lmilaçio quanto aregisttos .ii coo....mdos.
a) as objeções deVOiio ser apmc;adas quando do julgamento do pedido de registro e as CODChlsões remetidas ao autor ou .mtores das mesmas;
b) o ~gi.stro defmitivo l!âo será concedido na eventualidade
da exist&!cia de objeções pendenles de exame por parle do 6rgio
compclcD.tc;

c) xegistros já concedidos não serão suspensos thlranle o
exame das Objeções apresenladas, seudo assegurado ao detentor do
10gislr0 o diioito de defesa;
d) caso as objcções sejam -cOnsidcra.dias -prc:)cCAentes as penas a!'Iicadas serão aquelas previstas nesta lei oo DOS Códigos Ci-

vil ePeual.
AI!. JS. O 6rgio enc:am:gado do IOgistto podetá iilspecionar
as instalações a qualquer momento que julgar necessãrio.

Lic:cnça Compulsória
Art. 19. Liceoça compuls6ria ~um instrumento de defesa
do produtor ruml. oa evenmaHdade da incapacidade do detentor do
d.ireilo em garantir o ahederimelllo de sementes na fama desejada.
Art. 20. O 6rgio eocanegado do 10gis1r0 poderá coneeder
lie>lnça compulsória, por p:az.o detCminado. para entidade governamental tepnXluzir e comerci:a.lizar detemrinada variedade. quando jllpr que esta medida é neeessária pata garantir que a variedade esteja disponível ao público a preços Iazobeis, com boa qualidade. nas qnaD•idades estipuladas e nos locais onde for coosidemda uocossária pelo poder polbllco.
Art. 21. O 6rgio eDCaitegado doltlgistro fiXará a-remuneração devida ao detenf.OI' dos direitos de mcihorista na eventualidade
da coocessão de licença oompulsória, podendo tevogar, prolongar
ou ãircnr os tem1os ·da mesma.
AI!. 22. As pessoas 011 fumas afetadas por esta decisão deverão ser comunicadas com anlccedência, sendo g.uantido um prazo pm1 conteSia.Ção.
Parágrafo único. Quando o Poder Executivo julgar que a segurança nacional. no que se refem à produção de alimentos estiver
em risco, a coocessão de liceoça. compulsória para a produção e
cometcialização da variedade somente poderá ser cootestada no
montante da remuneração devida.
Estrutura Administrativa
Art. 23. Caberá ao Poder Executivo, por seus órgios ptóprios. implementar as di.sp)sições desta Lei. especialmente qua.nr:o:
a) elal>oaçio de normas técnicas e procedimentos operacionais para o registro de novas variedades;
b) exame dos pedidos de togistro;
c) c.oncesslo ou não de registro provisório. de n:gistro definitivo e da liceoça ca:npuls6ria;
.
d) apreciação e julgamento dos =ursos aprosentados pelos
criadores das variedades ou por terceiros;
e) ftsealização de todos os atos relacionados a fiel execução

desta lei;

soo
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f) estabelecimento e execução das punições de carát.er admi- de da descoberta. e na restrição à sua utilizaçio pelo restante da
comunidade científica.
nistrativo nas ações civis ou-de matéria penal;
g) divulgação de publicações e informativos refemriles -as ·
No melhOilUIIO!llo de plantas cuhivadas, a utilizaçlo das DOatividades a que se refere esta Lei. com especial destaque aos pedi- vas variedades pocl criar outras~ desde que de fcmna Dlo siste!Jl-'r.i..
ca (criação de hílridos) é peunitida. bem com no o inlen:lmhío de
dos de registro;
h) frscalização e inceutivo a manutenção de ba:nCOSde- get- - material gen6tico en~ as vúi.as instituições de pesquisa.
moplasma por instituições públicas ou privadas.
A lei que protege os direitos dos melb.oris~ garutiudo
k.t. 24. É vedado aos cürigentes e servidores dos órgãos aos mesmos recompensas fmanceiras na cOioercializaçi du vagestores das atividades R:feridas nesta lei manter ou participar, riedades por eles criadas, deve incentivar a pesquisa agrícola e
ainda que como sócios quotistas oo procuradores de u:R:eiros. de cooseqüentemente contribuir pam o desenvolvimento ec::oobmico
atividades económicas relacionadas à pesquisa. produção e comer- do setorrural.
cialização de sementes ou mudas.
Assim sendo, e considerando que este Projero de Lei cooAlt. 25. É o Poder Executivo autorizado a instituir um Contempla não apenas os direitos dos melboristas. mas também iDclui
selho Consultivo i.nte,Srado por representantes dos setores público instrumentos de proteção ao agricultor. julgamos que sua aprovac privado que atuem na pesquisa. produção, comercialização e uti- ção por esta Casa irá beneficiar toda a agriaJitura bmsileiia..
lização de sementes e mudas.
Sala as Sessões, 29 de DllUÇO de 1995. - Senador Ododr
Parágrafo único. Os membros do Conselho Consultivo terão Soares•
.mandato de dois anos..pen:nitida a recoodução por igual perlodo.
(À Comissiio de Educação- ~ão Terminal;..
Art. 26. O Conselho Consultivo ter.í as seguinles funções:
11a.)
a) assessoar o órgão exerutivo em assuntos técnicos e administlativ~

-
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b) apreciar relalório anual sobre as aJ.ividades do 6rgão executivo e sobre o desempenho do setor em sua totalidade;
Dispõe sobn: • Orgauizaçio Sindical • dá OU•
c) opinar .sobre os reansos e: denúqcias eoc:am.ipbadas ao_
tras providências.
órgão executivo;
d) exercer a.tividade fiscalizadora sobre o órgão exeutivo;
0 C0nJ!l:"SSO Naciooalde=ta:
e) determinar anualmente o valor das multas e demais puni- Art.. JSI É livre a associação profissional ou sindical, cabco~
ções de cari.ter administrativo:
do aos trabalhadores w empregadoies interessasdos defiDir a base
f) revisar periOdicamente o ~guiamento interno e as normas tetritorial do sindicato tqXCSCntativo das suas respectivas c::a.tegooperacionais do órgão executivo;
_rias proftssionais ou oc.ónômi.cas.
g) recomendar ou desaconselhar a celebtação de aCordOs in§ 1SI A base ten'itorial do sindicato não será inferior 1 ma
temaciooais de ~dade de gar.mtia dos diteitos do melhorista.
de um município.
Art. 27.1 O Conselho poderá designar grupos de trabalho
§ 2s:. As associações profissionais ou Sindicais serão consticem atribuições especificas, por ~mpo determinado, •para melhor ruídas nos termos da legislação civil, mediante registro dos seus
desempenhar suas funções e deverá munir-se duas vezes por ano atos constitutivos e estatutos no Cartório do Registro Clvil de Pesem sessões plenárias ordinárias.
soas Juridicas do município onde estiverem sediados.
Parágrafo único. O Consellio poc:leiá reunir-se exttaordi.m§ 3> p.,.. adquirir capacldade juridica e investir-se nas prer·
riamenle. quando convocado pelo Ministro da Agricultura e Refor- rogativas que lhes são inerentes. as associações profissionais cu
ma Agr.íria. ou mediante convocação assinada por um terço de sindicais -deverão n:gistrar~se no Conselho Nacional de Registro
seus membms.
.
SindicaL
A:tt. 28. esta lei será revisada pelo Congresso Nacional cinArt. 2" Fica criado o Conselho Nacional de Regisro Sindico ai10$ após sua publicaçãO. com o objetivo de melhor avaliar o cal. com personalidade jurídica própria. sede e foro em Brasília,
impacto da biotecnologia no melboramento genético das plantas.
Distriro Federal. composto p:rr 11:presentantes de todas as CoofeArt. 29. A regulamentação desta lei será efetuada pelo Poderações Nacionais -das catr.:garias profissionais e C:c:oDOmicas,
der Executivo no prazo máXQ:no de seis ineses ap6S sua publicaçio.
com mandatos de três anos, sendo permilida apenas uma roeleiçio.
An. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
§ lSI Para efeito de suas deliberações, o Conselbo adotará o
An. 31. Revogam-sé as disposições em contririo.
sistema de voto ponderado, constituído pela soma dos votos dos
repm;entanres de cada grupo. lrabalhadores ou emprega~. com
Justificação
o mesmo peso, independentemente do número de :represeDtaDtes
A primeira legislação com o objeiivo de proteger os direitos votantes.
§ zs:. O regimento intemo do CCJDSelbo Nacional de Registio
dos melhoristas foi elaborada na Europa em 1877. e a controvérsia
envolvendo este tipo de procedimento decorre do fato de que as Sindical dispor.í sobre a escolha do seu Presideme. aijo manda1o
novas variedades dependem tanto da ação determinada do homem, sed: de um ano. obseiVado o princípio de ~vezamentoeo~ trabaatravés da pesquisa e da observação. quanto do material genético _ Ihadores e emp~gadores. bem ainda ~ o processo de votaçio,
fornecido pela narureza.
o quorum das deliberações e as demais I10DDaS necessárias ao seu
Em outras palavras. ao c.ontrário do ato de criação purameo- funcíonamento, inclusive sobre a descentr.ilizaçãodo seus serviços.
te intelectual ou mecânico. o concttrso da nawreza é essencial à
Art. 31:. Compete ao Comelho NaciooaJ de Registio Sindical
decidir sobre o registro e baixa de entidades sindicais de qualquer
criação de novas variedades de plantas e de aniinais.
Aqui cabe uma pequena observação sobre uma distinção grau. as respectivas reptesentações e base territorial. assiiJ!. como
enue melhoramento genético e biotecnologia: no primeiro proces- diminuir as dúvidas e controvérsias envolvendo estas e quaisquer
so não há mudança deliberada no código genético. enquanto no se- outras questões vinculadas ao registro sindical. incluindo o enquagundo está implícita-a idéia de alteração artificial nos genes. cuac- dramento individual e coletivo e o recoobecimento de novas ativiterizando um processo alheio à natureza. com ênfase na proptÍeda- dades e profissões.
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Art. 4" As decisões tomadas pelo Conselho NacioniJ de R..

sistro Sindical terão caráter normativo.

50!

v4ncia de que se mve&te o equacicaa.meuto da questão do ~gistro
do enquadramento sindical.
Sala das &ssaes. 29 de maz'!'> de 1995.- Senador Ododr

P:ttágr.ofo único. Inclui-se na comper<ucia da Justiça do
Trabalho a coociliaçio e o julgame:o.to das dúvidas e c:ontroYQsias Soare&.
oriundas da apücaçio desta lei. em <OilSOI1IDcia cem o póDápio
(À Comis*io tb: Assuntos &ciais -Decisão Tercootido uo art. Sll. iDciso XXXV. da Coostiluiçio FedemL
minativa)
Art. 5'l As despesas de DWIIItençio do Conselho Nacional
de Registto Slndic.tl serão a~stradas em partes iguais pelos dás
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 90, DE 1995
grupos de Coofederaçio de Trabalhadores o de E~
De.ut.e u UDIYenldades F<derah do Rio de
§ 1• Dentro de cada um dos dois grupos de Coofoderaçilos.
Jaaelro e da Bahia as suas dcaominações primitivas
a cootribuiçio de cada uma delas sed propotcionall rospocliva ar·
d e U - do Brdl c do Bllhlo, rospoctivorecadação da coottibuiçio legal de que trata a poliO fizlal do art. 8",
mcate.
inciso IV, da COOstituiçio Federal
O Coogresso Naciooal c!eca:ta:
§ '1!' A toeeita e a despesa do Conselho N.ciooal de RegisArt. 1• A Univenidldc Fedenl do Rio de Janeiro e a. Unitro Sindical sc:r.Io especificadas em seu OlÇaiiiOIIlo ID1al. pm'Í&·
venidade Fedml da Bahia passam a se denomioar Univmidade
meme aprovado pelas confedenç&s que o """'''Õ<lÕ1Art. 6" O Mioi516rio do Tnbalbo IIal1sferiri ao Consclbo do IIDsile Universidade da Bahia. respectivamente.
Art. ']!'Esta lei eomem vigo< !20 (cenlO e vinte) dias a par·
Nacional de Registto SiDdic:.d todo o a=vo coostitu!do pelos ar·
quivos e infonnações relacionado$ com o registro e cuqu.dmmcu.~ tir da data de sua p1blicaçlo.
/ut. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
to sindical.
Art. P As entidades sindicais IfiCODhecidas e em legal funJUSI!llc:oçio
ciooamento até 5 de outubro de 1988 tôm seus "'gisttos automat.
As primeiras iniciativas pua a instalaçio de uma univesida.icamente confm:na.dos.
de DO BI&Sil "'IIIOda aos prim6rdios do perlodo eoloniaL Os JesuíArt. Si A presente lei entra em vigor na data de sua publica- tas eocetmm entlo. os pi.oaeiros esforços neste sentido. No ençio.
tanJo, a solicitaçio de aprovaçio do pleito de fundaçio a cllamada
Art. gg Revogam-se as disposições em c:cmtrúio.
''Uoiv=idade do Brasil'' foi DOgado pelo Papa. em '1592. A oolõJnsfillc!çiio
nia nio poderia ser guindada de sua CObdição de submissão inteO peeseote projeto tem porobjetivo ptiDcipo1 regular os DO<· l.cauaL Sódilos inaJhos nio se organizam. nem questionam injusmas iDseridas na Constituiçio de !988
l org,..izaçio tiçu .sociais. Posteriotmoute, à 6pcx:a da invasio bollmdesa foi
sindical em nosso País, :respeitados os princípios búicos da unici- avcmada. e apenas aventada, a possibilidade de estabelecimento de
uma llllivel>idade oo poí> pelo Priucipe Maurlcio de Nassau. No
dade e de ca!egoria profiSSiooal nela eontemplados.
Dentro desse quadro e tendo. em vista celeuma criada ç6s o entanto, somente duzentos anos após a primeira iriiciativa dos Jeadveoto do texto coostiwcional vigente. no que c:onceme ao mgi$- .WU.. <jWIZldD o B12Sil ji contava oom cidadãos edueados ua Eu·
topa e inflnencl.ados pelas idéias dos ilu~ franceses e dos fitro sindical. criamos um órgão. o "Conselho Nacional de Registto
lóso{os da lDdepeodeucia dos Esrados Unidos, uma ex-colônia em
Sindical. com compet!:ocia para promover o recoohecimeito e o
IOgistro dos sindicatos. desvínaJJados tctalmonte do Pode< Público coodiç!les seme!lwlles ls nossas, é que, no bqjo das inteuções da
Coojmoçio - . de 1789. <IIOOIIlnlU-sc o projeto de fundação
e compostO por tep=entantes de -pelos e
Por não se exaurirem os problemas relacioiaados com a organia- de uma "univcnidade como a de Coimbra.".
A Dtvasio da Peciusula Ibéria pelas tropas de Napoleão•
ção sindical no registro das emidades. procuramos dar maior amplitude à canpetéocia do co!egiado. deferindo-lhe a aprecioçio de teve, em v~ auspiciosos reflexos sot:e a intelecmalidade"
questões referentes a representação e base le'aitorial de eu.tidaclc$ brasileira. pois a eleYaçio de 110SS0 piÍ$ à eoudição de Reino Uni·
sindicais. bem c.omo de dúvidas envolveudo oui:IU questões. viJl.. do de Pa:tugole Alguves por D. Joio VL lmJuziu, clawneute, a'
coladas .ao enquadramento sinclk:al. Desoecess6rio seria frisu que avaliaçio e a expectC.i.va da nobtua pottugocsa quanto ao longo
a adequada "'gulaçio de tais m>tériu ~ ~ para pro- perlodo de exlüo forçado a que se veriam ,..bmetidos.A>sim. seria'
porciooar raciooalidade ao Illtldelo sindic:al coosapdo da Comti- nocessúio dotat o País com as facilidades e coofortos da Matriz.
Des1arte. coube ao ~Mordo Reino- Dr. J~ Correia Pi·
tuiçlo. c viabilizar sistema inerente de ncg~ coletivas.
Está previsla. outrossim. que a mamuenç~o do Cocsclho mnço - a oposmoidade de sugerir ao Principe Regente a fundaçio
de um curso piooeiro de medicina na ex-colônia. Desta foona, cm·
será efctuada. em partes iguais. pelas CoofMemçiles de
dos e eml""gadcxos. xespei1ada a propoo:iooaüdade de anoc:adação da 18 de fevereiro de 1808 em institulda. attav~ da Carta Régia. a·
Escola de Anatomia e Cirurgia da Babia, tendo como primeiros
cootr:ibuição legal (art. s•. IV. da CooSiitciçio W
ia liDe).
lentes de Ciruigia c A.na1cmia. os "cinirgiões-aprovados", Manuel
Fixada. ainda, a obrigatoriedade de o Mini.!lmo do Tnba- J~ Esttada e J~ SoaiOs de Caslro. Estava. ponanto, estabeleci·
lbo ttansfcrir ao Conselho todo o seu acervo referente ao tegisll'O c da a pedra inaugural uio s6 da Univmidade da Babia mas. tam·
ao enquachamento sindical, com. a fmalida:de de J'Z1'SC1Yar a. !Ddi-- bEm. da Univ=idadc Brasileim. Com a trausfmucia da Capital
ção que s6 aquela Secretaria de Estado tem a ,.,.peito da polêmica do Reino para o Rio de Janeiro. o Regente fundou. em seguida. a 2
e relevante matéria.
de abril de !808, a Escola ADatômica do Rio de Janeiro. que se
Fmalmeme, criamos. tendo em vista que o DÚIJlero de :repoe-- cx:cstituiu DO primeiro airso da futur.t Universidade do Brasil. PorseDianles de emprogados e OI!lplegadores no Cooselho será deoigual tauro, nos"' ano de 1808. can dif=nça de dias, o Principe Regendesde que desigual o mlmero de Confedetaçiie$ poii\:l<llUs e obreims. o te coo.aetizou um alentado SODbo de liberação intelectual gue se
voto ponderado no Cooselho. sistema adotado nadicjcrtaimeme na encoutrava em cx:uha ebuliçio por mais de duzenlOS anos. E este
()rgaDÍ2:IÇâc lclemacional do Tl:lbalbopara suas delibell'ções
fato histórico.. pela sua iDquestiooável relevância para o evobJir'
São estas as oonsideraçOes qne trago do Senado Federal ao intelectnal do País. deve ser P"'SSl"ado em seus aspoctos bist6ri·
apresentar o presente projelO de lei. mterando a meus pares a rele- cos como foana de. através do CODb.ecimento e do n:speito aos fa-

,.,r..,....

-&adores·

-ga.
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tos positivos e relevantes do nosso crescimento enquanto Nação,
incutir na juventude brasileira o espírito de identidade nacional.
Não é justifiCável que, a guisa da uniformização administrativa detenuinada pelo Governo Revolucionário de 1964, simplesmente se
destrua lOdo um acervo histórico-cultural Em verdade, estas atitudes que cultivam a aminésia nacional quanto a suã$ Origens e a sua
hisrória, têm o subreptício objetivo de pulverizar o sentimentO de
nacionalidade e de orgulho pátrio. Devemos, isto sim. nos mirar
em exemplo de outros países, que tratam as suas universidades
com indi§farçável carinho. pela sua antiguidade e tradição. Devemos seguir, no mínimo. o exemplo dos Estados Unidos qUe impedem tcxlas as modificações de imagem histórica de universidades
uadicionais como a dC HuvarcL fundada em !686. A OOsca do modemo não deve implicar o de~speito ao nosso patrimônio histórico.
Estas as l3Zões da apresentação da presente Proposição que
esperamos seja aprovada pOr nossos ilusttes PateS.
Sala das Sessões. em 29 de março de 1995.- Senador Odacir Soares, (PFL- RO).
(À Comirsao de Educação -Decisão Tet'ltJimliwi}
PROJETO DE LEI DO SENADO NA 91, DE 1995

Estabelece normas gerais sobre w:stas dos serviços rorenses.

O CongreSso Nacional decreta:
Art. 1.12 Nos tetmos do art. 24, IV, § 1~. da Constituição FeM
deral. esta Lei estabelece normas gerais sobre custas dos serviços
forenses.
Art. 2.11 serão- cobradas custas remuneratórias dos seiViços
forenses decorrentes .da administração da justiça pelos magistra.M
dos. no processamento, julgamento e execução dOs feitos submetidos a seu exame, inclusive os de jlrisdição volunlária.
Art • .3.11 Independem do pagamento de a.Jstas forenses ou
emolumentos de qualquer espécie:
1- a cobrança da dívida pública da União, dos Estados. dQ
Distrito Fedetal e de suas autarquias e sociedades de economia
mista. estas apenas quando explorem serviços públicos essenciaiS,
assim del"midos em lei;
II- as ações penais públicas. de qutlquer natureza. e as cí. veis,. intentadas pelo Ministério Público;
=hilitação pena1;
IV- as ações de mandado de segur.mça;
V- as ações PJPUlares;
VI- as ações fundadas em leis que disponham sobre a:
a) repressão ao abuso de auiOridade;
-b) defesa da saúde pública;
c) defesa da economia popular;
d) proteção ao meio ambiente;
e) defesa da ecologia., dos mananciais. das~. das servidões píblicas. dos rios. das JDias e dos demais bens públicos de
uso comum;
VTI - as ações contra: o Estado visando à reparação de dano
por violações a cfueitos humanOs assegur.tdos pela Coo.stituição.lratados e COllVençôes intemacíonais aos quais o Brasil teDha. aderido. cu por leis complemeot.ares ou cm:ünárias;

m-.

vm- os processos de habeas corpus;
IX- os feitos eleitorais;
X - as ações de acidente de trabalho e as que tenham por
base o recebimento de seguro de vida. aposentadorias, pensões e

demais ações previdenciárias;
XI - as ações de estado, salvo quanto aos efeitos patrimo-

xn - os processos de a.doç.ão, tutela. curatela e de guarda e
responsabilidade relativamente a incapazes;
•
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xm - os processos coocementes ao registro civil das pessoas fisicas;
XIV- as ações de usucapião pro labore;
XV - as ações p:>Ssessórias em defesa da; que provamn
~justa ou de boa fé vin~. ~m assim as de proteçio ru
renovação dos ammdalnentos IUiais para. os que provuem o uso
regular da tena;
XVI- os processos de declaraçào de c:r6dito e de podido de

alvarás nos iaven~

xvn- as babililações de c:r6dito .,.. falências. CODC<lldatas
e insolvências civis;
-xvm- os embargos do devedor,
XIX -as ações declaratócias incidentais e demais incidentes
prooesstiais. tais como ·exceções, dec.l.ar.tções de falsidade. exibiçio de livros e documen1os e outros;
XX ... a reconvençio;
XXI- a oposiçio ou el!lbugos de <=eiros;
xxn- os conflitos de jurisdição e de competência;
XXIII- as açõe.s. ínlellta.das por pessoas fisicas que perce-bam até 6 (seis) sãlaiiOOiõínimos. ou que, em virtude de suas responsabilidades familiazes oo condições físicas, sejam declaradas
isentas do pagameoto do imposto de :moda no exercício anterior ao
ingresso em Juizo;
XXIV- os proaodimentos visando à instituição do bem de
família;
XXV - os casos previstos em lei específica;
XXVI- a baixa na distribuição de quaisquer causas w procedimemos judiciais-e extrajudiciais.
Art. 4'1 ~ao serão cobradas wstas forenses no litiscoosórcio
necessário, na nomeação à autoria, na demmciação da lide e no
chamamento ao processo.
Art. 513 O litisconsórcio voluntário e a assistência litiscoosor-cl:!l tomam OS imervenieutes mspomáveis solidários pelo pagamento
daS custas, em. caso de suonnbSncia Dão agmvando os seus valores.
Art. ~ As custas f~ setão uniformes em todo o País,
em C!_da justiça. cobradas em base percentual, devidas apenas pelo
sucu.mbente, na ocasião da exerução da sentença ou da homologaçio dos feitooi de j!risdição vohmtária.
Parágmfo Wrica.. Havendo litisconsorte, as rustas não seiio
agrnvadas e a respoosabilidade senl solidária. podendo o Estado
cobrar de todos ou de qualquer um isoladamente o tcui. cabendo
aos Iilisconsortes ação reglCSSiva emm si.
Art. 7" O juiz podeofãnpor aos litigantes de má~ Ró ou que
faltaram à verdade, a pena de respoader pelas custas e emolumen·
tos ate o déa.rplo do índice ou dos valores llOIDlais. na ~
da gravidade da violação processual. independentemente da n:sponsabilidade por pe<das e danos.
Ait. 80 As custas e os emolumentos sedo :mcolb.iclos diretamette aos bancos credenciados pela Justiça, mediante documento
de mecadação JllÓpriO. sendo vedado o pagamento em cartório.
Art. 9'1 Esta Lei entra em vigor' na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em coo.trário.
Justillcaçiio

Provê o an. 24. inciso IV. que compele à Uniio legislar
coocorrcntemente sobre custas dos serviços fotemes:.
Em seu § 1• o artigo 24 dispõe que a Uniio limilar-se-á a
estabelecer noanas gerais.
.
__
O objetivo do projeto é exaf.a!Denle ftxar tiounas secais sobre custas judiciais, evitando divCigências entre o Poder Judiciário
e o cidadão que R.Cot"t!: à proteção jurisdicional e propiciando condições razoáveis de acesso à justiça. sobretudo aos mais carentes.
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Uuifoanizando as normas que disciplin.am a matéria e torO SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Os proJW>Cio a p:estaçio jurisdicioDaiSClViço essencial, tarefa do Estado, jetas lidos serão publicados e remetidos às Comissões compe·
auqpmor-se-á lwmooia de convivência entte os cidadios, bem tentes.
ccmo a poz sociaL
Sobre a mesa, p-ojeto de ~solução que será lido pelo Sr. J.SI
PC< Jerlci n:gulamentadom da Coosliluiçio e cuidar de nor- Secretário em ex.erclcio. Senadcr Renan Ca.Ibeiros.
mu pDis. mteude""" que o projeto deve ser IM!isado. à luz da
É lido o seguilue:
ralidado muilcila.
.
PROJETO DE RESOWÇÃO N'39, DE 1995
Os ~ pocleJio legislar suplemeulamleme, em face do
dispoo1o DO§ 'J!l do orl- 24da Quu Magoa.
Dispõci oobre o Quadro de DetalbameniO da IJes.
Ademais:. as ncxmas genis codidas oo projeto haverão de
pesa e Eli«Ução Orçam<utária do Senado FederaL
molbcx disciplinlr u llividades fom~S<S. com inegiveis beuellO Senado Fedem!IOSO!ve:
cioo poza a n:gular administtaçio da1usliça.
Co:otamol. pois. eom. o apoio de DOSSOS ilustres J1Ue$ para a
op:ec:iaçlo do po>ente projeto, aprimonmeniO do seu cont<údo e,
Art. 1a Piomulgada a Lei Orçamentária para O exercfdo. a
Comissio Direton.. DO prazo de trinta dias, submeterá ao Plenário.
fiDalmaJlo, sua apmviÇio.
Sala das SesslJes. 29 de DWÇO de 1995. - Senador Odadr pam aJXOVaçio. o Quadro de Deulhamento da Despesa e Execução Otçamentária para o ano em anso.

-

IEGISUIÇÃO CITADk
CONSTII'UIÇÃO DA REPÚBUCA

FEDERATIVA DO BRASIL
Ali- 24. Compete à Uniio, aos Estados e ao DisttiiO Fedenl
Je!lÍJ)ar CODCXlm,DICIIMOilte sobre:

I - dimitollibulirio, flDIIDceiro, penitenciário, ecooômico e
UiboDlsâco;

u
-m-;mw comerclaU;

IV- auus do"'aviços formse5; ·
V- prodl1çio é eoosumo;

VI--._ caços. pesca, filma. conservaçio da natun:m.

defesa do tolo c dar. n:cunos nalll:mis,. protcçio do meio ambiente
o <Xllllrole da poluiçio;
VU - procoçio ao palrim&lio hist6rioo, cullunl. &It!sliex>,
:ambtiCXJ e P.•,jstgfstico;
vm- taf'ODSilbilidade por dano ao meio ambiente. ao consumidor, a bens o din:iiO< de valo< &It!sdeo, estético, hist6rico, bl-

Parágrafo único. O Quadro a que se refre o caput contecl
minuciosa especirtcaÇio dos dispêndios a serem realizados,
8COllJI'III'bad de justificaçio elabonda pelos &gàos técnicos
competeDits.
Art. 2'1 Para o presente exercício. o Quadro de Deta.Jhamen10 da Despesa e Execuçio DiçamOnlária sem apresentado no prazo
de dez dias.
Art. ~Esta. Resolução entra em vigor na data de sua publi·
caçio.
Art. 4SI Revogam-se as disposições_em contr.írio.
Justil!caçiio
-O COilb.ecimenr.o do dctaTh:amenr.o das despesas do Senado
Fedenl t da maior impot1ância para que todos os Senad010s possam cottribuirpam a coneta aplicação d o s = polblicos.
Os abusos e as despesas supérfluas ocoaidas no passado
torÍlam impresciodível a n':SpODS8bilidade coletiva na aplicação
das vedlos polblicas.
Sala das Sessões, 29 do março de 1995. - Senador Pedro

S"UDOJL

O SR. PRESIDENTE (Teotbnio VIlela FDho)- O Projeto
suá publicado e, em seguida. ficar.í sobre a mesa durante S (cinco)
--sessões Oldin6rias. a ÍliD. de receber emendas, nos tenuos do art.
zlslicoo~tico;
_
IX- edtu:pçio, alltura. em:iDOe dcspono:
40!, § I•, do Regimo:nto i'Dtemo. Fmdo esse prazo. ser.l despachaX - c:tiaçio, fiuiciOIWDODIO e processo do jumdo de pe- do 1 Comissio Dimom.
some a
pojeto de ICSOlução que será lido pelo Sr. !SI
quenas causas;
Secretário em exerácio. Senador Reaan. Calheiros.
XIem matma'P'J=Sllal;
XU- ~ socia!• proteçio o defesa da saúde;
É lido o seguinte:
XIU- assÍllt&lciajoddica e defemoria polhlica;
PROJETO DE RESOLUÇÃON•40, DE 1995
XIV - proteçio e intepção social das pe$$010 portadoras

mesa.:

P"""'i"""'""'

dedo~;

Institui a Procuradoria Parlamcutar do SenadoFedenl.

XV- protcçio l inflnc:ia c à javcnb.ule;
XVI- agminçio, garantias, dm:itos e deve10s das policias

O Senado FedemiiOSOlve:

civis.

§ I• No Jmbito da legislaçio concmn:nte, a compet&lcia da
UDiio limitar-se-i a estabelocc:r :camas gerais.
§ 'J!l A compeflucia da Umio pamlegislar .OO..IlOCil&S IJCrais Dio exclui a c.ompet&cia suplementar dos Estados.
§ Ja Iz=istiDdo lei fedeilli """" DOimaS gerais, os Estados
exen:cdo a CODlpCI&lcia legislativa plena, pam atender a suas pe-

culiaridades.
§ 4" A supesveoiência de lei fedeilli som

llOllii8S

genüs

suspende a efic6cia da lei estadual no que lhe for c:ontrário.

(À Comi=io <h Constil<iiçiio, Jwâça·e Cidadania -decisão terminativa)

Art.. lA' É instituída a Procurndoria Parlamentar do Senado
Federal. com a fioalidade de pra:aover, em colaboiação com a
Mesa. a defesa do Senado, de seus 6rgios e membros. quando

atingidos em sua honra ou imagem, pmnte a sociedade. em razão
do exetclcio do mandato ou das funções instituciooais.
Att. 'J!l A Procuradoria Parlameutar ser.l coustibiída por
memblOs desigDBdos pelo Ptesidente do Senado Fedenl, a
cada dois anos. no início da sessão legislativa, com observância.
tmloqumopossfvel do pincipioda propoo:ioaalidade p&It!dátia.
Att. Ja A Procuradoria Parlameutar providenciar.\ ampla publicidade reparadora. além da divulgação a. que estiver sujeito, por
faça do lei ou decisãO judicial, o ótgão de COIIIIUlicação ou de impn:ma que veiadara matéria ofensiVa ao Senaao oo a seus membros.

=
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Art. 4P A Proanadoria Parlamentar promoverá., por iittenn6dio do Ministério Público. da Advocacia-Geral da União ou de
mandatários advocatfcios. as medidas judiciais e exb'ajldiciais cabiveís para obter ampla mparaçã.o, inclusive aquela a que se :refere
o inciso X do art. 91 da Constituição Federal
Art. 9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publí~-

Requeiro. nos tmnos do art. 50,§ 2" da Consti!Uiçio Fede-

ral. combi.Dado com o ut.. 216 do Regimento Intcmo, as seguintes
infommções 10 E.J.ce)enti.mmo Senhor Ministro da Administração

Fedeml. e Reforma do E.st.ado. Bn=sser Pemiia:

.

Art. 611 Revogam-se as disposições cm contlário.
Justillc:açio
A defesa do Senado Fedenl. de cada um de seus membros,
assim como dos órgãos lécnicos e a<h:ninisttativos da Casa é uma
atividade necessária, que a Câmara dos Deputados já incluiu em

1. Qu~ mcdahd•des de des!::onto cm folb4 de sa.lários
dos públicos feôerals aUiem e quais são elas?
2. Quantas eo~ estio cadastradas pam fazer descontos
"""COD!I>Cbequcs doo luua«Wios?

3. Hi algum õc:us pua as empteS&S privadas ou entidades
b.la~~.rvcs ~ w utilizam do sistema de desconto em folha para. o Rttblmmk) dt seus mditos., vez que o seu processanientO é reahz...do n.ctusrvameote j:lc:lã ad:minisuação pública. que
an:a com ws doespa.u"
com fms

seu Regimento Intemo.

A h"berdade de impmlsa e de opiDiio que, fefumento. implanlou-se no País, com o Íim do regime aulariürio de 1964.
tribuiu pua que se imp~sesse a t:ranspa:rência sobre as açõc:s e
omissões do Coog<esso Nacioaal e desta Casa, em particular, o
que é muito saudável para as instiblições: democráticas. _
Entre; as aitiCU honestas e justas., porém. surgem. vez por
outra, acusações injustas e destiwidas de qualquer fmvJamenlO.
Para atuar em favor do máximo de transpar€ncia nas ações do Senado, de seus. membros e de seus (rgãos e fimcionmos administrativos e técnicos, é que proponho a institUição de um organismo
com ~s parã agir, em nome da Casa, a ÍIDl de dirimir dúvidas
e salvaguardar o bom nome da iDstiUJ.ição e de cada um de seus integr.mtes.
Conto com o aPoio dos ~s Senadores pam este projeto - que contém as mesmas disposições do Regimento Imcmo da
C.inwa dos Deputados sobre o assunl<>, -que reputo da maior importância para o bom funcionamento desta Casa. e com suas sugestões no sentido de-aperfeiçoá-lo.
Sala das Sessões. 29 de !W1IÇ0 de 1995.- Secador Pedro
Simoo.
O SR. PRESIDENTE (fearônio VIlela Filho)- O projew
será publicado e, em seguida. ficuá sobre a mesa durante 5 (cinco)
sessões otdinárias, a f!IJl de receber emendas, nos tec:nos do art.
401. § 1>: do Regimento Imemo.
Fmdo esse prnzo, ser.\ despachado à 'Comissão TellljXlriria
criada ao ser aproVado o roquerimento n"201, de 1995, destinada
a propor <(.lterações no Regimento Intemo desta Casa.
Sobre a mesa,·rcquerimcnto que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário em exeroício, Senador Renan Caiheiros.
Sio ~ 0$ :seguintes.

c:on-

REQUERIMENTO N"422, DE 1!195
Seuhot ~sidcote .
Requeiro na forma ~gimental, sejam solicitadas ao presideore da Petróleo Brasileiro S/A - Pctrollris, por oonnédio do
Ministro das Minas e Enetgia, as infmnações que seguem:
1 - Em face da anunciada. construção de uma uova Zmaria
no Nordeste. a Petrobrá.s ainda pretende executar o projeto de ampliação da refmaria- de Manaus. a funde suprir o d6ficit de deriva~
dos de petróleo na. região Norte?
2- Em caso afrrmalivo, infonnar qual será a capacidade de
produção da n:fmaria, após a ampliação, e qual o croDogrullll de
execução do projeto.
3- Que providências efetivas foram adoradas. até hoje. com
vista à ampliação projetada.
4- Na hipótese de ICSpOSta oegativa 1 primeim indagaçio,

infonnar os motivos que leVaram :a

(À M~xz para deci.rãÕ)

REQUERIMENTO N" 423, DE 1!195

~ da

e'I!lpEeSã a tomar

essa decisão.
Sala das sessões, 29 de !WIIÇO de 1995. -Senador Jell"~rson
Péres.

J•stíflicaçio
A u:q:nnY vem ..:kDU:DCWldo a prática de agiotagem de
que tem sdo aJ~r> c. tuocar.'liC&nos públicos federais, com cobrança
de jJros de •t SCJII\ f' tt"lQ:: a prantia. do desconto cm folha.
Este f um a~rtk.1 ~ prttisa ser coibido uxgentemente,
vez que fNt., .x \I Ir l':.lptL&lumo selvagem que objetiva o lucro
desmc:dxio IC"C: ~~ ~o com & aflitiva situação de
~s ck '"""u"" ~~U..O$. que são obrigados a repassar a
aprovetLa~s ,,. """' 11 ~Ol e msuficientes reaJ.ISOS.
E tu<k-1 u~.r..- • ~ ~. como divulgado pelo Jomal Nacional. d. Redr G .. n- .:r Ttt rv1sio. ediçio de anrcoutem. acootece com a aJ.a:::uacn.,• f'.'t">Ur:.a sendo tespODSável pelo processamc:or:o e os C'l'IID~t:ll"'l ,:.U"-'- docon:enles dos rc:spoclivos lançamem.os. e- d.& t..-.m.l~~ u. ..:k uu numerários par.t as comas de
uns pcuc05 r m.,. ::~..• .... o . .tf'CA ~as que se beoc:ficiam com a pen.úiia a.lbe.a. iftl" ~ .,. .a1 u'XD os custos operacionais do seu
C:SCIJSO IXft•-..'k"
o eacP"... "'- ....J pncisa mgentemente inteirar-se
mais IÕln " u~mo.- I'1Qt:l ptY qual solicilO as infcmnaçõc:s acima~

Sala du

~'ln..

:'9 dr

DW'ÇO

de 1995.- Senador Freitas

Neto.
Rf Qt f.JI ~c'<TO N"424, DE 1!195
Nos

lft'BIIIl• •

dup_-..o ..,

art. 216 do Regimento Interno

do Senado f-o.:kon.l. ~.~~l cano previsto no art. SO, § 2'1, da
C'oosllr:u!Ção fedrra.o ~ .. ,.m solicitadas ao Exm'l Sr. Ministro da fa.JrDda U. WJ'U.DII'I UJiormaçõeS:
1. Qu.ul ... B.A'Irl ~ ooneatam o Banco do Brasil S/A,
responsável prk'l ~· dr lo..~ dos m:msos do F:iname Agricola
a panhsar. n1 pDLL..a. w.u ~s de cridito destinadas ao financiamento dt:a ID"~DIOt. d& s.afra agrícola 94195?
2. Em f .-a da d« UoÀO do 8.mco do 8Iasil que providências
nomwivas õ t:ovm:x• nt~bdccc:u. quando estão prejldicados os
io.vestimeol05 no JC(.(lf f' com;rcmetida a iminente safra agdcola?

Justificação
São graves as dúJCUidades as quais vem enfreotando_o setor
agrícola., mereê da falta de rtnaD.ciamentos necessários à safra recadc que no momento se esti colhendo.
Além dos problemas conjunturais derivados de m~idas
ec:on.ômicas oecessárias a estabilização dos ~ como um todo,
os f~mentos tambétQ. têm sido difJCUllados por problemas de
ordem administrativa e operacional gerados pot' empresas e órgãos
do govem.o.
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Assim. é sabido que o Banco do Brasil. responsável pelo repasse de 80% dos =ursos do F"mame Agricola par.>lisou essas ati·
vidades, consideraodo que as linhas de crédito estabelecidas pelo
BNDES, par.> =m por ele oper.ocionaliza são as meuos =lá·
veis de todas as linhas Fmame.
Estamos em plena safra e existem de um lado recursos para
financiar invesrimeniOs Cm máquinas. disponiveis nos fabricantes
e teVendedores, e de outto demanda por parte dos agricultores. Entre uma ponta c outra. problemas administrativos de natureza corporativista que inviabilizam e comprometem uma das cinco metas
básicas do Govemo FHC- a Agria~Ituta.
A solicitação das informações requeridas ao Exm" Sr. MiDistro da Fazenda diz mspeito ao c:sclarecimeoto do assunto submetido à apreciação.
Bzas!lia, 29 de man;o de 1995. - Senador Osmar DiasSenador Mauro Mirsmda-

(ÀM<.apam d<cisiio)

O SR. PRESIDENTE (l"eotônio Vilela Filho)- Os reque·
rimentos lidos seiâo despadlados à Mesa para decisão, nos teDJlOS
do inciso III do arL 216 do RegimeDI.o Interno.
Sobre a mesa. oficio que selá lido pelo Sr. 1:ll Secretário em
exCICÍcio., Senador Renan Calbeiros.

É lido o segúmte.
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Em votação o Requerimento nf1- 406~ de 1995. do Senador
Sérgio Machado.
Os Srs. Senadores que o aprova.Di qutiram permanecer sen.
tados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Requcrimenoo n' 407, de 1995, do Senador
José Alves.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senado<. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Requerimenoo ri' 408, de 1995, do Senador
Lauro Campos.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanccer sentado<. (Pausa)
Aprovado.

Em votação o

Requerimento~

409. de 1995. do Senador

Antonio Carlos VaJadares.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentado<. (Pausa)
Aprovado.

Em yotação o Requerimenoo ri' 411. de 1995, do Senador
Mauro Miranda.
Os Srs. Senada:es que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa)
Aprovado.

-

Brasília, 27 de março de 1995
Em votação o Requerimenl.o n' 412. de 1995. da Senadora
Senhor PR:sideote.
Benedita da Silva.
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senFemando Gabeir.i (PV -RJ) e Deputado Ri.caldo Gomyde (PC do tadoo. (Pausa)
Aprovado.
B /PR), tiwlar e suplente respectivamente, pua a Com.issào Mista
Em votação o Requerimento til 414, de l995, do Senador
incumbida de emitir Pueo:r sobre a Medida Provisória 938. de 16
de man;o de 1995, que alletll disJX><itivos da Lei ri' 4.024. de 20 Benwdo Cabia!.
de dezembro de 1961. e da. Lei rP 5540, de 28 de novembro de
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna.necersen1968. e dá outras providências. ·
taáas. (Pausa)
Cordiah:nente, Fernando Gabara, Líder do Partido Verde.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vtlela Filho)- Serão feiEm votação o Requerimento rfl415. de 1995, do Senador
tas as desi.goações. conforme as indicações recebidas.
Vilsoã Kleinübing.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Ftlho)- Em sessão
Os Srs."Senadotes que o aprovam queiram permanecer sena
merior. foram lidos os Requerimemos n'ls 403 a 409~ 411. 412, lados. (Pausa)
414 e 415, de-1995, dos Senadores Carlos Bezetra, Beni Veas,
Aprovado.
Lúcio Alcântara. Sérgio Machado, José Alves, Laura Campos..
Fteam concedjdas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Teoooruo V"tlela Filho)- Há OiadoAntonio Carlos Valadaros. Mauro Mir.inda, Benedita da Silva,
Bemudo Cabn.l e Vllson Kleinübing. solicitando. nos termos do tes iitscritos.
·
art.. 13. § pz, do Regimento Inlemo, sejam coosideta.das ccmo liConcedo a palavra ao nobre- Senador Jonas Pinheiro.
cenças autorizadas suas ausências doo tmbalhos da Casa, nos pe·
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mf. Pronuncia o seguin.
riodos mencionados.
.
te discurso. Sem revisão 'do orador.)- Sr. Presidente, Srls e Srs.
Os Requerimentos deixaram de ser Votados.. naquela opor-- Senadores, estamos insistindo no tema agricultura brasileira. pois
tunidade, por falta de quorum.
ele hoje merece a atenção de t<xlo o p:wo brasileiro, particularEm votação o Requerimento ofl403. de 1995. do Senador mente da classe que vive os seus problemas. e dos que a repreCarlos Bezerra.
sentam DO Conpsso NacionaL
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer senO assunto é de muita ~levância e urgência. A safrn 94195.
rados. (Pausa)
que está sendo colhida. vai-produzir 81,6 milhões de toneladas de
Aprovado.
grios, porém não espelba a vetdadeiia siwação de crise por que
Em votação o Requerimento ofl 404. de i 995, do Senadoi- - passa a agriculrurn. em função do alto grau de endividamento do
Beni VeTaS.
setor e dos entrnves que ocorrem neste instante na comercialização
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- da safra.
lados. (Pausa)
O endividamento do setor _é enorme, embora a inadimplênAprovado.
cia junto aos agentes fmanceiros seja relativamente pequena, pois
Em votaçãO o Requerimento ofl40S, de 1995. do Senador os agricultores prorrogaram as suas dívidas; e é e~ também
Lúcio Alcântata.
devido à manutenção da 1R na coneçào- da dívida. enquanto o
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaDecer sen- produto não sor~ a mesma c.orreção.
Lados. (Pausa)
•
Portanr.o, os agricultores terão dificuldades para saldar as
Aprovado.
dívidas. pelo el~vado estoque das dív_ida.s remanescentes, pelos
OFIFG/20/95

506

ANNS DO SENADO FEDERAL

pxeços baixos dos produtos agrícolas no mercado e pela situação
do câmbio, que prejudica a exportação. O ctescimento da dí~~
também suplantou a evolução dos preços dos produtos. Ela cn:sceu, nos óltimos oitO meses, entre 41% e 49%, e os preços varia13.m negativamente em até 21%. Isso mdo além das dificuldades
de escoamento e armazenagem.
Sr. Presidente. ainda estamos às voltas com o resulwlo da
ComisSão Parlamentar Mista de Inquérito que apresentou o seu telatório fmal no dia 13 de dezembro de 1993. Nessa oportunidade.
um memorando de entendimento foi fumado com o Governo da
República. através do seu Ministro da Fazenda. Sr. Rubens RiaJpero. com a Comissão de Agricultura da Câmara dos Depltados e
can o Banco do Brasil.
-Dos oito blocos de providências constantes do Memorando
de Entendímento. muitos ainda estão pendentes, total ou parcialmente, como, por exemplo:
1.PROAGRO
Não foram pagas as dívidas relativas aos PROAGROs velho e novo, tampouco houve a regularização das evenmais cobranças em dobro.

2. FINA ME Rutal
Não fotam providenciados, pelo BNDES. os acertos nas
contas dos agricultores n:ferentes a evenruais cobtanças realizadas
em desacordo com os procedimentos conttatuais.. Os saldos devedores são cotrigidos pela TR. acrescidos de juros, o que é incompatível com a luetatividade das explorações agricolas e com a capacidade de pagamento dos agricultores. sobretudo por se ttaW' de
financiamentos para investimentos a longo prazo.
3. Fundos ConstituciOnais
Não foram implementadas as fCOPOSl3S de revisão das normas dos Fundos Copstiwcionais. cujos etllpiesúulos coó.limia:ni a
ser corrigidos pela TR. enquanto a captação desses teCUI'SOS não se
vincula a essa Taxa.
·
4. Descasamento decorrente do Plano Collor I
Não foram defmidos os procedimentos a setein ãdãtados
com referência às parcelas de débitos decorrentes dO deSc3.Sãinento
verificado, em abril de 1990. entre os índices de~ dos pmços ITÚn.imos e o aplicado p:ua a com:ção.do saldo dos fmanciamentos: agrícolas. Os montantes referentes a esse descasamento foram apartados da conta gráfica dos agricultores e estão contabiliza~
dos à parte até o dia 15 de abril de 1995, data limite fixada pela
Circular rr.fl2.525. do Banco Centrai. Somente no--Banco do Bnsil
o montante da dívida atinge, arua-lmenle, 420 milhõeS- de l-eais.
apanados da conta do produtor. e se o Govemo não tomar nenhuma providência. evidentemente. esse valorvoltaxá 1 coota do produtor rural.
·
S. Plano de Safra 1994195
.
A viabilização do Plano- de Safra 1994195 Cstá seriamente
comprnmetida por dificuldades operacionais por pane dOi-órglos
púhlicos e limit:tções orçamentárias, em desacordo com o que foi
amplamente anunciado pelo Governo Federal no início desla safra.
6. Renegociação da dívida dos agricultores
Foram renegociados os conttatos de fmanciamento de cerca
de- 42 mil produtores rurais. no montante de aproxima.damente 2
bilhões e 200 milhões de reais, num processo que. na prática. ·vmbilizou a prorrogação das dividas, com o aJongamemo dos prazos
de pagamento. Entretanto. a renegociação das dívidas eotte produtores rurais e agentes financeiros foi realizada com a adoção da TR
como índice de correção dos saldos deved~. o que vem elevando consideravelmente o estoque dessas dívidas.
_
Em realidade. na maioria dos casos a dívida foi simpl~
mente pnmogada e .. com a manutenção da TR no cálculo da Cf"l'C-çã:"l doo financiamentos rurais. os montantes awais são de tal or-
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dem. que Os ágria:altores dificilmeote terão condiçõeS de saldar futuramente seus débitos.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, várias a-Udiências t_êm
ocorrido ultimamente- estão progtamados doze enconlros - para,
junto à esfern. econômica do Governo Federal e até ao Senhor Presidente -dã República. se traiai desse assunto.
Isso será feito através de sugestões de medidas que venham
viabilizar o escoamemo da safra e minimizar-os seus custos., como.
por exemplo:
1. Flexlbilização das eXigibilidades de aplicação de dep6si·
to à·vista.
· ·
O BACEN, atravis da Resolução oSI 2.086/94, congelou as
exigibilidades de aplicações em crédito rural ao volume apurado
em j:Jnbo de 1994. de 600 milhões de reais, ocasião em que os depósitos à vista eram reduzidos em função da inflação elevada. Estima-se que este DlOD1ante represeme atualtnente apenas S% do
saldo dos depósitos à vista nOs bancos., isto é. 12 bilhões de reais.
O retomo ao percentual histórico de 25% de obrigatoriedade de
aplicação de depósitos em crédito rural resultaria numa soma de 3
bilhões de reais, o que atenderia a gr.mde pan:ela da demanda de
aéd.ito de .comercialização da atual safra. Essa fonte de recursos
deve ser priorizada no fmanciamento <b. ~lização da safra.
pois tem um funding baiato, limitado aos custos administrativos
dos bancos na captação dos depósitos à vista (média de 2%).
2- Repasse direto ao Banco do Brasil dos recursos do FAT
para aplicação no setor rural:
O FAT tem como fonte de recursos para a sua composição
as attocadações do PISIPASEP • .Jcmçandoa soma de 5 bilhões de
teais ao ano. Desses~ 1.6 bilhões de ~ são repassados ao
BNDES. que. por sua vez. repassa parte ao Banco do Brasil para
aplicações no sctor rural.
Om, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o BNDES recebe os
~rsos do _FAT, cobra um spread de 1.5% a 4% ao ano e repassa
o testante aos agemes ffnailcêiios, inClusive ao Banco do Brasil.
Esse trânsito de ICCUrsos pelo BNDES eleva os custos fmais dos
JUUrsos, com pre}lizos para os pr6prios agricultores.
-3 - Restabelecimento do comp!J Isório de aplicação do Fundo de Commôditics:
Atr.ovés da Cin:ular BACEN ~ 2517194. os Fundos de
Commodities foram desobrigados de aplicar 25% de seus recursos
em produtos a~os. Com isso. o setor rural ficou privado
de_uma impxtante_fonte .de fmanciamento, com a warrantagem
de commodi:ties agrícolas e a sustentação de títulos agrícolas,.
como a C6dula do Produto Ruzal- CPR. Além do retemo do compulsório de 25%. algumas medidas poderiam ser adoudas pelo
Governo pata tomar attativo a esses Fundos aplicar em fmanciam~o agrícola. _como a imunidade fiscal nas parcelas destinadas
ao fmanciamento da agricUltura. eliininação da caxência de 30
dias, en~ outras;
·
4. EGF antecipado e EGF-lndústria:

.

No iníci~ da safra, é c~m uma Certa pressão_ de ofena.
exercida por aqueles produtores que precísam de recursos para fazer face às despesas de colheita. No passado. existia uma linha especifica de cmlito, o chamado "pré-EGF'. que atendia a essa demanda. A antecipação do EGF nonnal pode evitar o efeito baixista
nos preços provocado pelo excesso de ofena no início da safra,
deixando as garantias do empréstimo serem defmidas de comum
acordo entre o agente fmanceíro e o mutuário. Ademais, deve ser
buscada uma maior parceria do setor iDdusr:riaJ oa comercialização
da safra. ms~abelecendo-sc a linha de "EGF-Indústria", não s6 para
a soja, mas também para outros produtos agrlcolas.
S.A ampliação do credenciamento de armazéns privados:
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O credenciameoto, pela CONAB e pelo Banco do Brasil. de
armazéns, independentemente da existência de pendências, permitindo que a armazenagem seja feita por ten::eiros. am.pl.iar.í a capacidade, pela utilização de armazéns aD.lalmente disponíveis e ma...
bilitados para acolherem a safra.
6. Revisão da tarifa de: annazenamento paga pela CONAB
aos armazéns:
A tarifa abJalmente paga pela CONAB aos armazenadoms
está defasada em mlação ao mercado, constituioclo-sc em fator de
desestímulo à atividade de armazeoagem. A tarifa oficial é ftxada
em R$0,72 poÍ' tonelada de grãos. por mês, enquanto o setor privado paga em 10m0 de R$1,10 por oonelada/môs, portanto, com uma
defasagem daordemde30%.
7. Importações subsidiadas:
A fun de evitar o efeito depressivo oos tx'OÇOS intcmas e o
conseqüenle tcpreSamento da comercialização da produção interna. o Governo Federal deve agir c:om rigor no caso de importações
de produtos subsidiados nos países de origem. os quais deslocam a
produção doméstica do metcz.óo e induzem a compras govema.meotais desnecessárias.
8. Regras elibetação de =rsos !"""a comercialização da
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rios. aqueles que malmente tenham condições de conduzir a coisa
pública nos diversos tninistérios e nos demais esca.Iões do Govemo.
Digo isso porque a imagem que se faz é que o apoio do nosso Partido às n:formas que estão sendo debatidas no Congresso
NacioDal depende tão-somente de que estejamos porticipando dos
atos do Exocutivo, indicando nomes pam compor a admia.isLração
do Govemo Federal
Sr. Prc:sidell1c. no n:gime presidencialista, a escolha de auxiliales do govemodeve ser feita. como de costume, por iniciar.iva
do Presidente da Repóblica e Dia por iniciativa de pl1lidos políticos.
Fui Govemador do meu Estado, eleito através de uma coligação pntidária ampla, e, ao fazer a escolha, cootemplei pai!:.los,
é bem verdade, mas~ em nenhum momemo, aceitei ~ ou
a:IbeaÇaS de quem quer que fosse para convocar partidos politicas
que não estivessem em perfeita harmonia com os ditames da política govemamenlal.
O Ptosidente Femando Henrique Cardoso deve proceder da
mesma fOl'IDA. Este é o desejo do nosso Partido: que Sua Excelência fiqlle imeiramente à vQDtade, a cavaleiro. para cumprir o seu
mandato presidencial livno das p110SSÕe$ descabidas que surgem
muito 'lllBh. em função de boatos do que de verdades. Mesmo porque,. se o nosso Partido veio compor o Conselho Politico, com essa
ftglllll nacional, respeitada pelo seu possado como poHtico, como
administtador, que é o Dr. Alvaro Dias, Presidente do nosso PP. o
Govemo também convidou as nossas lideranças na Câmara e no
Senado, e dessas reuniões naturalmente nmila coisa n:sultoo benéfica para o nosso País. Ali não se dis<:uliu por certo o fisiologismo
que a nossa sociedade aboDl:ina e despte]2.
Se algum nome imcgiaDte do nosso Partido surgiu nos
meios políticoS oo no seio da própria i.mpm1sa para ~lmente
compor a equipe do Govemo, nio foi iniciativa nossa. É que o
nosso Partido foi estimulado pelo próprio Govemo Federal a que
apre:sentasse nomes capazes de o aj:ldarem nesta fase difícil. nesta
f~ complexa per que está passando IlO$$O Pais. com essa crise
avassaladora que aban::a a todos: nós.
Sr. Presidente, aqui mesmo, no Senado Federal temos tido
um cÕmportameDIO digno, decente. indepeDdente. Há algum tempo. o Senador Osmar Dias teve a ocasião de fazer pronunciamentos afirmativos da independancia de uosso Partido, criticando de-

Para viabilizar a participação do setor privado no mercado
de estocagem. é impmscindivel a existência de regras clmas e
tran;pa=tes na desova dos estoques públicos. Os Preços de Liberação de Estoques- PLE- devem ser fuados levando-se em coma.
os preços de tendência do mercado intcmo e externo, aaescidos
de u m a - adiciollal que estinmle ocan<gameDtode estoques;
9. Revisão de carga tnõutária incidente ~ os produtos
agrícolas:
O alivio da ""lE" tributária incidente sobre oo produtos agrícolas poderá intcnsiflCll' a sua comett:ialização, inclusive aumentando o grau de competição com produtos Oi:iundos de outros países. desonemndo a União de encargos, sobretudo daqueles fman~
cia.dos pelo sistema de equivalência-produto.
10. RC<:Uperaç3o e mlaUiaÇão de pontos críticos das rodovias federais:
A melhoria das condições de lr.lfego nas rodovias feder.ús
viabilizará o Iápido escoamento da safra e reduzirá a demanda de
annazéns nas_regiõe$ produtoras. evilando o colapso em muitas sacertos do Govemo na áiea da agricultum.
delas e diminuindo o custo do frete.
O orndorque.fala neste instante, Antonio Carlos Valada=,
Sr. ~e. SI's e Srs. Senadores~ acredito que é neces- teve também a opú!1UDidade de se referir à falta de providências
sário um esforço de todos n6s. neste instante. para aliviar o crucial do Governo Federal no que toca ao combate à seca DO Non:leste do
problema por que passa boje a agrialltma brasilciia. Não propriaBrasil Regiio que vem so&endo as agrurns dessa. intt:mpérie. sem
mente a agricultura- essa vai bem, com mais de 80 milhões de to- qualquer providência efetiva par.1 a realização de obr.ls dur.odouneladas de grãos-. mas o a~lt<r brasileiro. Mlito obrigado.
ra.s. defmitivas. que salvem nossos patticios do semi-árido da pobre>a • da miséria.
FlZeJDOS disamo nesse sentido, Sr. Presidente. numa prova
Duranle o discurso de Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. evidente de que nossa ablação, nosso comportamcu.to é indeTeotoirio Vilela Fi/Jro,JSI. Vice~Presidente, deixa a cadeira pendente. Embora contrariaodo nosso ideário. temos aprovado as
d4 pn:sidinâa, que é~ p<lc Sr. Onoft< Químn.
medidas provisórias quelêm sido editadas de forma n.k><ondizcnO SR. PRESIDENTE (Onofre Quinan) - Couoedo a pala- te com o regime democr:ático. ferindo as atribuições do Poder I..evr.a. ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares~ como Lidet do gislativo.
Fizemos discurso condenando a atuação do Presidente FerPP. V.Ex• dispõe de cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE. Pro- nando Henrique Cmloso, pois Sua Excelência. durante a campaouncia o seguinte discuxso.) - Sr. PresidcD.te, Srls e Srs. Senado- nha eleitor:al e no passado, sempre se comportou como o puadigres, falo em nome da Lidcmnça. do Partido Progressista a propósito ma da demo=cia, o defensor das h'beldades constiluidas e das
dos comentários de que tem sido alvo o nosso Partido na impnma instituições democráticas; no entanto, fere a. Constiblição ao publicar no Diário Ollc:ial, em mldia, cerca de 50 medidas provisória$
btas:ileira.
Por um dever ético, cumpte--nos afmnar que a pa.rticipaçlo por mês, ulttapa:ssando em muito o que fu:eram os govemos anteou Dia do nooso Partido na administr.içio federal Dia depende da riores.
Com estas palavr.a.s, Sr. Presidente, em nome da Liderança
vontade de qualquel' um: depende, sim, da vODlade única e exclusiva do Governo, que seleciona, entre tantos integrantes partidá- do PP. queremos reafll"IJUli" o prop(l-.ltO de ~-o~iaUai!DOS lutando
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nesta Casa em favor de um Brasil novo, um Br.t.sil próspero, onde
PPR
reine a justiça social, onde a democrncia seja respeitada. Nosso Paulo Mourão
Rooivon Santiago
partido, como disse, atuará no que for bom para o BrasiL em conPV
junto oom os partidos que apóiam -o Govcmo; mas, quando algum
GilneyVWla
ato do Govemo não estiver sitllooizado oom os interesses do País, Fernando Gabetra
estaremos ao lado dos partidos ele Oposição.
PRP
Esta. Sr. Presidente. a posição verdadeira. irrevogável de Adhemarde B.arros Ftlbo
nosso Partido, que meteee a CODS:ideração e o respeito dos nossos
De acordo com • Resolução n" 1. de 1989-CN fxea estabeconcidadãos. Vtem.OS para esta Casa como Senadores. eleitos que
fomos. em nossos Estados. pela vontade soberana dos nossos elei- lecido o segumtt cakDdíno para a tramitaçio da
Dia 29,QJI~ - O...•gnaçio da Comissio Mista.
totes. concidadãos que confwam em nosso comportamento e em
Dia 30103-·95- lnstalaçioda Comissão Mista.
nossa ação. Não serão esses comentários. que procuram de forma
Até 22103'9S- Pn.zo peia m::ebimentode emendas e para a
ios~ indispor o nosso Partido contra a opinião pública, que
mudarão a nossa cooduta no Parlamento. Os Colegas que se eo.- Comissão Mista ~d' o p&mcer som a admisstbilidade.
Alio 31 {)3. ~ • fulX> fmal da Comissio Mista.
CODttam nesta Casa - Senadmes JOS<! Roberto Airada. Osmar
Até 1SAJ4.VS, _- Ptuo DO Con~so Nacional.
Dias, João Frmça e o Lieler Bemardo Cabral - 18m esse pensaO SR. PRE.'ilDE!'oTE (feotouio Vilela Filho)- O Senhor
mento que estou ttansmitindo aos Srs. Senadcres, neste instante.
No momento em que o Brasil sofre essa crise profunda e Presidente cb Rt"pUblK:~ eddOJ a Medida Provisória ~944, de 16
de uwço de !995 ""' "dapõe sobro a ~nção, pela Uniio, de
enom:le, há reclamações, em todos os seus ICCaDtos, pana que os
crédtto cb bp'lf'l r--..~l\"lf"Qllerl Corporation- EDC e de deb&ttupartidos tenham uma atua.çio voltada aos interesses do p:wo brasires emiudas prl..i I MBRA.E.R- Empresa Brasileira de Aeronáutica
leiro. c é isso o que fJZemos desde o início da Legislatura.
S.A .. bem com.> s.-lbn- a utiliz:açio de c::miitos da UDião junto à
Muito obrigado.
EMBRA..ER - 1- II:Epl"'eU aruUemt. de Aeronáutica S.A.'1•
DIJI'ante o discurso de Sr. A,_ônio Caries ValaDe aronk' u"Jm u mchcações das lideranças. e nos t.en:nos
dares, ·o Sr. 0110jre Quinan. deixa a co.tkira da presi- dos §§ $ ~ ~ d. _. :?- d.a R-otuçio nA 1189-CN. fica assim consdência, que é ocupada [Mlo Sr. TeoiÕnio Vilela Fi/Jw, J!il tituida a ('~1C:l;IU-.IIo' MJ_,~ IDO.:Imbida de emitir pan:cei' sobm & Ina•

matéria:

Vice-Pruidenle.

ti!:ria:

O SR. PRESIDENTE (feo<onio Vilela Filho)- O Senhor
Prosidente da República editou a Medida Provisória n' 943, de 16
de IDlll"ÇO de 1995, que "or;ganjza e disciplina os Sistemas ele Con-

~.ton:s

Supleotcs

trole Intemo e de Planejamento e de Oiçamento do Poder Executivo~ e dá ou tiaS providências".
De acmdo com as indicações das lideranças. e nos tennos
dos §§ 4' e 5" do an. 2• da Resolusi!o n' 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
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Suplentes

.

Senadores
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Carlos

B~ zrrn

Roberto Requião

PfL

Jeffenoc

~s
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4JOS<! Bianco
PSDB
SPedroPiva
PSB
Ademir Andmde.

PMDB

Coutinho Jõige
Ronaldo Cu.nba Lima
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PMDB
Pedro Simon

Gilberto Mimnda

Fernando Bez=a

fPS

PFL
Guilhcune Palmeira
Freitas Neto

Beni Veras

Vúson Klemübúlg
Waldeck Omelas
PSDB
Teotooio Vilela Fllho

PL

Titulera

Paulo Lana
Duilio Pl.s.a.Drs.~.--ht

RomeuTuma

Titulares
JOS<!Jmge
Ricardo Bam>S
Carlos Nelson

Arlindo Porto

Blooo (PFL-PTB)
Arolele de Oliveúa
Júlio César

PMDB
Adelson Ribeiro
Ale:t~

Santos

JOS<! Priante
PSDB

Antônio Kaod.u

Jkputados
Suplentes

PSDB
Jackson Pereira

.Osório Adriano

Theodorico Femço

PMDB

lvandro Cu Dia t..m.

PTB
Marluce Pinto

a•"" cPFL-PTB)

Paulo Bauer

Amon. Bezetr.l

PPR
Antônio Jorge

PJ'
Teima de Souza

Joio Paulo

PP
Odelmo Leão

Edson Queiroz

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN, fiCa estabelecido o seguinte calendário p3r.1 a tramitação da mat&ia:

Março de !995
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Dia 29/03/95 ~designação da Comissão Mista.
Dia 30/03/95 - instalação da Comissão Mista.
Até 21/03/95 -prazo pa1" rocebimeolo de eiDeiidos e pa1" a
Comissão Mista emitir o paiOCer sobre a admissibilidade.
Ak\3!/03/95-prazo fmalda Comissão Mista.
Alé 15/04195 -prazo DO Cong=so Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vde!a Filbo)- O Senhor
Presidenle da República editou a Medida Provisória d' 945, de 16
de m.orço de 1995. que "altera a Lei d' 8.03 !, de 12 de abril de
1990, e dá ouuu providências".
De ICOldo com as iodicaç&s das lider.mços. e DOS teJmos
dos§§ 4' e S"do art. 2" da Resolução o' 1189-CN. fica assim coostitu:ida a Comissio Mista iDalmbida. 4e emitir parec:er sobre a maléria:
Seaadores
Supkates

PMDB
RamezTebet
Romddo Cunha Lima

dos Pode= da UDÍio, das auwqu;;.. e das fundações públicas, e
dá outras providências".
De aronlo com as mdkações das lidenmças. e DOS le!1DQs
dos §§ 4' e 5" do art. 2• da Resolução o' 1189-CN, fica assim coostiiU!da a Comissão Mista incumbida da emitir parecer sob!<: a ma.

léria:
T'dulares

Guilherme Palmeira
José Bianco

PSDB
GerudoMelo

PP

Carlos Bez=a
NeySuassuoa

José Bianco
F,..,.,.lioo l'eleim

LeomarQuiotaoilba

Epitacio Cafeteira
Dq>utados

Suplentes

Bloco (PFL-PTB)
Osório Adriano
Beuedilo dlo Liia

PMDB
Goozasa Mota
PSDB

Saolo Quenoz

Rommel Feijó
PPR
Roberto Campos

PDT

Max Roseomaoo
Expedilo Júnior

Femaodo Zuppo
BL (PL-PSD-PSC)
Paulo de Velasoo

De acotdo com a Resohlçionl" 1. de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Dia 29103195- desigoação da Comissão Mista.
Dia 30/03/95- instalação da Comissão Misla.
A~ 27100195 -prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o paiOCer som: a admissibilidade.
Alé 31/03/95- prazo final da Comissão Mista.
Alé !5104195- prazo no Congresso Naciooal.
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Fdbo)- .o Senhor
P=idente da República editou a Medida Provisória d' 946, de !6
de m.orço de 1995. que "dispõe sobre as allquotas de cootril>lição
para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo

Titulares

Rooaldo Cunha Lima
Contioho Jorge

PFL
CarlosPatrocioio

EJcio Alvues
PSDB

Artur da Távola

Sebastião Rocha
Lauto c""'?"'

Jeffersou Peres
PDT
Dan::y Ribeiro
PT
José Bduardo Outra

Deputados

Titulares

Jairo Cameiro
Marilu Goimazães

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Fátima PeJaes
Vic Pires Franco

PMDB
Nilton Baiano

Pimellle! Gomes
PPR

Seu adores

PMDB

PFL
Joio Rocha
José Agripioo
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Remi Trinta
PSDB
Jotge Aoders

PPR
Eraldo Trindade
BL(PSB-PMN)
José Carlos Sabóia
PCdoB
Agoel_g Quenoz
Jaodim Fegbali
De acoolo com a Resolução o" I. de 1989-CN. fica estabelecido o seguiiue calendário para a tr.unitação da matéria:
Dia 29/03/95- designação da Comissão Mista.
Dia 30103/95- instalação da Comissão Mista.
Alé 21103195 ~ prazo pa1" recebimento de emendas e pa1" a
Ricardo 1zar

Comissão Mista em!f,ir o~ sobte a admissibilidade.
Alé 31/03195- prazo fmal da Comissão Mista.
Até 15104195- pcazo no Conpsso Nacimal.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O Senhor
Presidellle da República editou • Med!da Provisória o" 947, de 22
de .mazço de 1995. que "di nova redação a dispositivos da Lei n2
8.981, de 20 de janeiro de 1995. que altera a legislação tributária

fedetal c dá outras providências''.
De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos
dos §§ 4' e 5' do art. za da Resolução o' 1/89-CN. fica assim CODS·
tituida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Titulares
Roberto Requião
CoutiDho Jorge

Senadores
Suplentes
PMDB
Casildo Maldaoer
Onofre Quioau

PFL
José Bianco
Jonas Pinheiro

Carlos Wilson

Edison Lobão
RomeroJucá
PSDB
Pedro Piva

ANAIS DO SENADO FEDERAL

510

M!UfO de 1995

PL
RomeuTuma

PPR
Anivaldo Vale

Enivaldo Ribeiro
PRP

PTB

Arlindo Porto

MarlucePio.to

Deputados
Suplentes

Titulares
Mussa Demes
José Carlos Vieira
Hennes Parcianello

Antônio Kandir

Simão Sessim
Sérgio Arouca

Bloco (PfL-PTB)
Jaime Fernandes
Álvaro Gaudêncio
PMDB
Paulo Ritzel

PSDB
Yeda Crusius
PPR
Roberto Campos
PPS
Augusto Canralbo
PV

Fernando Gabeira
GiiDey Viana
De acordo com a Resolução ofll. de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitaçãO da mar.éria:
Dia 29/03/95- designação da Comissão Mista.
Dia 30/03/95 - instalação da Conrlssão Mista.
Até 28/03/95 - prazo para recebimento de emendas e paza a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a .admissibilidade.
Até 06/04/95 - prazo fmal da Comissão Mista.
Até 21/04195- prazo DO Congresso NaciooaL
O SR. PRESIDENTE (Teotooío Vilela Filho)- O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória dl948. de 23
de março de 1995. que ''dispõe sob~ a íostituiçào de crédito pre-.
sumido do lm,POSto sobre Produtos Industrializados, para ~s:arci
memo do valOr PISJPASEP e COFIN'S nos casos que especií~ea, e
dá outras providências".
·
De acordo com as indicações das lidernnças. e nos termos
dos §§ 4" e 5' do art. 2° da Resolução n" 1/89-CN. fica assim coosti·
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir puecer sobre a matéria:

Seoadores
Titulares

-

Coutinho Jorge

Fernando Beum
OdacirSoares
Francelina Pereira
Lúdio Coelho

Suplentes

PMDB
RamezTebet
Onofre Quinan

PFL
Guilhenne Palmeira
Joel de Hollanda
PSDB
Beni Veras

Adhemar de Danos Filho

PT
José Augusto
José Macbado
De ac:otdo cem a Resolução n" I. de 1989-CN. fiCa estabelecido o segtiill.lc caleOOário para a lr.lmitação da matéria:
Dia 29/03/95- designação da Conrlssão Mista.
Dia 30103/95- instalaçio da Conrlssão Mista.
Até 29/03195 -pr.tZD para n=bimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o pam:er sobte a admissibilidade.
Até 07/04/95- p<UO fmal da Comissão Mista.
Até 22104/95- p<UO oo Cong=so Naciooal.
O SR. PRESIDENTE (Teotooío VIlela Filho)- O Senhor
Plesidenle da República editoo a Mecfida Provis6ria Ii' 949. de 23
de IDaiÇO de 1995. que "autoriza o Poder Executivo a contrniar
com a rrAIPU Binaciooal pagamento de débito junto ao Teswro
Naciooal com tíwlos da dívida externa brasileira. denominados
"BRAZIL INVESTMENf BOND - Bffi". em valor COITeSpOD.deotc a alé. USS 92,8®.000.00 (ooveola e dois milhões e oitocentos mil dóla= dos Estados Uoídos da América)".
De a.conlo com as indicações das lideranças. e nos termos
dos §§ 42 e 52 do art. 2.11: da Resolução Dfll/89-CN, fica assim CODStituída a ComiSsão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senado....
Titulares
Roberto Requião
José Fogaça

Guilhetme Pahneiia
Edison Lobão

Titulares

OsmarDias
Lucídio Portella

Maluly Neuo
Carlos Magno

Carlos Melles
Sevenno Cavalcanti

PMDB
Paulo Ritzel

Anibal Gomes -

PSDB
~elson

Otoch

João Leão

João França
PPR
Levy Dias

Deputados
Titu1ares
Luciano Pizauo
Antônio Feijão

Hermes ParcianeUo

Mário Cavalla.z.zi

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

Carlos Wilson

PP

FlávioAms

Deputados

RomeroJucá
Waldeck Omelas

PSDB
TeotôDio Vilela Filho

PPS
Roberto Freire

Rooaldo Cunha Lima

PFL

PSB
Ademir Andrade

SuplcDtes

PMDB
Mauro Miranda

SuplcDtes

Bloco (PFL·PTB)
WemerWandeR:r
Nelson Marquezzelli
PMDB
Homero Oguido

PSDB
Tuga Angeram.i
PPR
.
Augusto Nardes
PP

Edson Queiroz
PDT
Miro Teixeira
Giovarmi Queiroz
Oe-aCordo com a ReSOlução~ I. de 1989-CN. fica estabe-

OdelmoLeão

lecido o seguinte calendário para a tramitaÇão da matéria:
Dia 29/03195- designação da ComiSsão Mista.
Dia 30/03195- instalação da Comissão Mista.
Até 29/03/95 -prazo para recebimento _de ~ e para a

_Comissão Mista emitir o parecer Sobre a admissibilidade.
Até D1104195- prazo fmal da Comissão Mista.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 1995

Até 22104/95- prazo no Congresso Naciooal.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O Senhor
Presidente da República editcu a Medida Provisória nfl950, de 23
de março de 1995. que "dispõe sob!o a base de cálado da Contri·
buição para o Programa de Integração Social- PIS. devida pelas
pessoas jurídicas a que se refere o § !SI do art. 22 da Lei rik8.212,
de 24 de julho de 1991. e dá outras providências".
De acordo com as indicações das licJemtças e nos teunos dos
§§ 4" e 5' do art. 2" da Resolução n' 1/89-CN, fica assim COIISli!u!da a
Comissão Mista iDcumbida de emitir I""= sobre a~
Titulares
Carlos Bezerra
Casildo Maldaner

José Agripino
José Bianco

Lúcio Alcântara
Sebastião Rocba

senadores
Sup!eotes
PMDB

G=onCamala
Flaviano Melo
PFL
Júlio Campos

Francclino Pezeira
PSDB
PedroPiva
PDT
Darcy Ribeiro

PT
Ecluardo Suplicy

Benedita da Silva
Deputados

Titulares
Pedro Coma

Jair Siqueira

Suplentes
Bloco (PFL·PTB)
Arolde de Oliveira
Antônio Ueno

PMDB
Luís Roberto Ponte

Pedro Nova.i.s
PSiiB

Carlos fviosconi

Feu Rosa

PPR
Basílio Villaní

Augusto FariaS

Etaldo Trindade
BL (PL-PSO.PSC)

Welinl:on Fagundes
BL(PSB-PMN)

Fernando L)'Ta
José Carlos Sab6ia
De aconio com_a Resolução nfl. 1, de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tr.mütação da matéria:
Dia 29/03195- desigoação da Comissão Mista.
Dia 30/03195- instalação da Comissão Mista.
Até 29/03195 -prazo para t=bimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o~ som a admissibilidade.
Até 07/04/95 - prazo fmal da Comissão Mista.
Até 22104/95- prazo no Congi<SSO Nacionol.
O SR. PR~ENTE (Teotollio Vilela Fllho)- O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provis6ria n't 951, de 23
de março de 1995. que "dispõe sobre o valor' do salário mínimo.
altera disposições das Leis ri' 8.212 e ri' 8.213, ambas de 24 de }1·
llio de 1991. e dá outr.ls providências".
De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos
dos §§ 4' e 5' do art. 7f' da Resolução n' 1/89-CN. fica assim c:Oosti·
tuída a ComissãO Mista iDcumbida de emitir pm:cet :sobm a matéria:

TitularC5

Senadores
Supleotes

PMDB
lris Resende
Pedro Simon

Carlos Patrocínio

Gilvan Borges
Mauro Miranda
PFL
Freitas Neto

RomeroJucá

Jefferson Peres
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Jonas Pinheiro
>'SOB
Artur da Táv ola
PL

RomeuTuma
PTB

Marluce Pinto

Trtularcs

Luiz Alberto de OLiveirn.

Deputados
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

José l\ticio Monteiro
Paulo Bomhausen

Luiz MoJeiia
Mauro Lopes
PMDB

Alberto Goldman
Antônio Kandir

Zaire Rezeude
PSDB
Adroaldo Streck

PPR
Amaldo Faria de Sá

Agnelo QQeiroz

Alzira Ewerton
PCdoB
Jandira Feghali
PPS

Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
De aaxdo com a Resolução ri' 1. de 1989-CN. fica estabe·
lecldo o seguinte calendário para a liãmitação da matéria:

ma 29-3-95- designação da Comissão Mista.
Dia 30-3-95 msralaçã.o da Comissão Mlsta.

__ M 29-3-95 -prazo pma recebimento de emendas e para. a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 7-4-95- prazo fmal da Comissão MisU.
Até 22-4-95 - praw no Cocgi<SSO Naciooal.
O SR. PRESIDENTE (TeotoiÚo Vilela Filho)- O Senhor
Presidente da República editoo a Medida Provisória ri' 952. de 23
climaiÇO de 1995, que ''dá nova redação a dispositívos das Leis
n's 8.849.de 28dejaneirode 1994.e 8.541, de 23 de dezembro de
1992, que alteram a legislação do imposto sobre a renda e proventos diqualquer nar.uteza. e dá outras providências".

De ac:ôtdo com as indicaÇÕes das lideranças, e nos tetmos
dos §§ 4' e 5' do art. 2" da Resolução ri' 1/89-CN. fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobte a matéria:

Titulares

Senadores
Suplentes
PMDB

Roberto Requião
Coutinho Jotge

Hugo Napoleão
Waldeck Ornelas

Nabor Júnior
Carlos Bezena
PFL
João Rocha
José Bianco
PSDB

José lgnácio Feneira

PedroPiva
PSB

Ademir Alldrade
PPS

Roberto fuire
Deputados

Titulares
MussaDemes
Félix Mendonça

Sup!eotes
Bloco {PFL-PTB)
Arolde de Oliveiia
Hugo Lagnmba
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PMDB
Josif!.s G('lnzaga

Luis Roberto Ponte

PSDB
Ubiratan Aguiar

Márcio Fones

PPR
Símão Sessim

Fausto Martello

PV
Gilney Vwla-

Fernando Gabei.ra

PRP
Adhemar de Barros Filho

De acordo com a Resolução~ 1, de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 29-3-95- desigoação da Comissão Mista.
Dia 30-3-95- instalação da Comissão Mista.
Até 29-3-95 -prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão rvfista emitir o p.uecer solm. a admissibilidade.
Até 7-4-95- prazo fmal da Comissão Mista.
Até 22-4-95 - prnzo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O Senhor
Presidente da República editoo a Medida Provisória ~ 953. de 23
de março de 1995. que "dispõe sobn: o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional. estabelece as regras e condições de emissao do
REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL.
e dá oulraS providências".
De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos
dos §§ 4.11 e .9 do art. 2A da Resoluçio ~ 1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores
Suplentes

Titulares

PMDB

José Fogaça
Gerson.._Camala

Pedro Simon

FemandoBezen-a
PFL
Júlio Campos
Jonas Pinheiro

Odacir Soares

Freitas Nete

PSDB
Carlos Wilson

Sérgio Machado

PP
Antônio Carlos Valadares-

Epitacio Cafeteira

José Roberto Anuda
P:>R
Esperidião Amin
Deputados

Titulares
NeyLopes
Júlio César
Luís Roberto Ponte
Saulo Queiroz

Suplen1es
Bloco(PFL-PTB)
VilmarRocha
José Mendonça Bezena

PMDB Pedro Novais
PSDB
Arthur V~rgílio Neto

PPR
Roberto Campos

Conceição Tavares

DelfimNetto
PT
José Fortunati

PP
OdelmoLeão

Edson Queii&--

Março de 1995
De acordo com a Resolução~ l, de 1989-CN. fica estabe-lecido o seguinte calendário para a tram.it<'çio d<:. matéria:
Dia 29-3-95- desigo.1.çã6 da Ccr.:~::-;6..: • ~':i."".·~
Di.a30-3-95- j .. sralação cfg, Comissã~:- Wta.
Aré ~-3-95- prazo pua recebimento de emendas e para a
Conii$são Mista emitir o parecer sobn:: a admissibilidade.
Até 7-4-95- prazo fmal da Coenissão Mista.
Até 22-4-95 -prazo oo Cong=so Naciooal
0--Sr. Teoronio Vilela Filho, ]A Vice-Presüienre,
deWz a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Samey. Prt:sideme.

O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
~Dles na Casa 74SIS. Se:nadon::s.
P~sa-seà

ORDEM DO DIA

ltem1:
REQUERIMENTO W 118, DE 1995
Votação, em tumo único. do Requerimento~ 118, de 1995,
do Senadór Coutinho Jcxge, solicitando. nos termos do art. 50 da
Constituição Fedetal, seja convocado o ExmR' Sr. Ministro de Pianejamemo, Dr. José Sena, para prestar informações ao Plenário do
Senado sobre o ~to da União- 1995.
A matéria coostoo da pluta da sessão ordiDária do dia 22 do
conente, quando teve sua votação adiada para hoje.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. I~:t Secretário em exercício, Senador Onofre Quin.an.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO W425,DE 1995
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno. requeiro a
tramitação conjuntados Requerimentos~ 118 e 180, de 1995, de
minha autoria. que convocam o Senhor Ministro de Estado do Planejamemo e ürçamenro, pam prestarinf01Dl3ÇÕC$ pei3llle esta CasaSala das SesSões, 29 de maiÇO de 1995. - Senador Cout~

ohoJorge.
O SR. PRESIDENTE (1osé Samey)- Aprovado o requerimento. os Requerimentos de ~ 118 e 180 passam a tramitar em
coojunto.
O SR- COUTINHO JORGE- Sr. Presidenr., peço a pa!a-

vza para uma exp~.
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Coocedo a palaVIa a
V. Ex•
O SR- COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Pala uma explicação. Sem revisão do oradcr.) - Sr. Presideme, quero esclaiecer
que. na verdade, os dois requerimentos têm o mesmo objetivo,
sendo que o segundo amplia os objetivos da convocação do Minis~
tro, atendendo a um aomdo fmnado com a Uderança do Govemo
na semana passada. Com esse segundo requerimento, o Sr. Ministro pode. inclusive, discutír a problemitica do défiCit público, além
de explicar realmente os cortes: no Orçamento de 95.
Em reunião com o Ministro José Sena. Sr. Presidente e Srs.
Senadores, S. &• concordou pleoameote em vir ao Senado. Portanto, as restrições relacionadas com a vinda do Sr. Mínistro, fo-

ram totalmente superadas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Pois Dão. Senador.
Passa-se à votação do Requerimento r:P 118.
Em votação o requerimcnb.
Os Sr$. Senadores que o aprovam queiram pcnltanecer s~
tados. (Pausa.)
Aprovado.
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Aprovado.

Passa-se i votaçl!o do Requerimeztto ri' 180.
Em Votaçio O requc:rimento.
Os Srs. Semdo= que o aprovam queirnm permanocer senlados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requcrimenlO, a. Ptesidência cumprirá a dehõe13çio do Plemú:io.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2:

PARECER N"89. DE 1995
Discussio, em t1m10 Wúeo. do Parec.:r ri' 89. de
1995. da Comissio do Comtiouiçio. Justiça e Cidadania.
sobm o Diveaos Jil22. de 199S,c HU adc::n<io,coocluindo pela admissibilidade de imtauraçio de processo porlamentar pm apuru os fatos atnllufdos ao Senador Ernandes Amorim. com bise nas Iql<O$Cillaçi>es foomuladas pelo Putido dos TIDi>albad<res. e nos dados de prova já coibidos ou que viemm a ser obtidos.
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_Sr. PR:sidentc, considerando que o oficio de V. Ex.•. datado
do dia 03 de fevereiro, énciriiinholi a aotitia criminis para o Su~mo. não vejo sentido em que esta Casa se antecipe a qualquer
julgameuto. a qualquer investigaçio do Supmuo Tribuual FederaL
Se entmgamos: a ootitla crimiois. vamos examiná-la nesta Casa?
PecguDto a este Plenário: temos condições de. depoi.'> dessa
sindicb:ia, dizer que o Senador Emandes Amorim é puro. que
nada há contm a 5Ua pessoa? Não. mas também não temos a competência para dizer que S. Ex• uio é puro. Se não podemos o mais.

não podemos o meaos. Se não pcdemos dar-lhe um atestado de
bons anteeedontes. uio podemos também incriminá-lo. porque
essa uio é a funçio do Seuado Foderal.
Li. com OleDçio. o pa=rdo uobre Seuador Josapbat Marinho. que desii.OJU, em todas as oportunidades, a forma como o Se-

uador Eruandes Amorim pedia que fosse apur.ldo o falO: S. Ex•
pedia uma sessio especial, com amplos debates. para se discutir a
matma. S. Ex• teria opcxtunidade de provar que aquilo mdo era
uma memira. era uma calúnia. Mas não eocaurei. no voto do nobre Senador Josapbat Marinho, uma decisOO DO seDlido de se abrir
essa siDdiância. pedida pelo nobre Smador Emandes Amorim.
Acjuj está o voto do Seuador 1osapbat Marinho. que é claro:
" A vista do exposto, votamoo: pela admissibilidade do processo parlamentar, destinado a apuar os fatos attíbuídos ao Senador Emandes Amorim. à base das ..presentações of=idas pelo
Partido da Social-De!llOC11lcia Bmsileil:a e pelo Partido dos Trabalhadores.-''

Em discussão o pmlCC:I'. com o adeDdo que dele comta..
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presideme. peço a
pelaVI3.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Seuador Epilacio Cafeteira. primeiro omd<r iDscrito pora diseutir. V.
Ex1 tem a palavra por 10 minutos.
POIWllO. o voto é dado pam que se abra o processo solícit.aO SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. p.,. diseutir.
Sem toVisão do omd<r.)- Sr. I'IosideD!e, li. com aleDÇio. o pare- do pelos dois partidos políticos, e é nesse caso que se encontta um
cer do uobte Seuador Josapbat Mminbo. pessoa que admiro uio só grave pza:eclenre. Sr. l'!esideu.., o uobre Senador Esperidião
como pessoa. hu.mana.. mas como jurista. como quem entende da Amin teVe um pedido de liceuça do Supremo Tnouua.l para processá-lo. E. na Comissio de Constituição. Justiça e Cidadania. o
Omstituiçiio e das leis.
Neste momento em que passo a discutir a maréria. peço ao nobre Senador Esperidilo Amin implorou aos membros da Comissãc? que votassem favoravelmente, pc:mJUc S. Ex' queria ir ao Sunobre Senador que me penioe se eu comeler al~ eiiOS em termos juridic:os. Mas. sendo esta uma Casa política. quero <ÜseDtir prei:no Tribunal Federal desmascarar os seus acusadores. A decisão da Comissão de Conslittiiçio, .fustiça e Cidadania. por unanide f0IIIIl1 política.
A primeim colocaçio que faço. Sr. P=ldonte. é a seguinte: midade. foi DO UZllido de que S. Ex• não tinha o direito de abrir
entte o ~ da Comissão 'como está na Ordem do Dia - e a mio de uma pnonogaliva que é do Seuador. e Dão do cidadão Esmcotnentfação da mesma ~-de. Cautiotiçio Justiça e Ci- peridiio Amili.
Enfio. eis a pergullla que faço: quem de néis. amanhã. estará
dadania. hA um oficio do Sr. l'!esidente.1osé Samey ao MiDistto
Octavio GaloGi. eom a aolilia erlmiuis doc:oaeute dos jomajs. O a salvo de acusações feitas nos jamais por advCISários? Se um ou
oficio é do dia 03 de fevcmro. o relatório da Comissio de Cousti- dois partidos poüticQs., com o auxilio desses jamais, cntt'amn com
mição. Justiça e Cidadania é do dia IS de março. a reeomendaçio tepn:sentaçio no S~ pua que se abra um processo contm um
também. e os dois eslio sepamdos pelo oficio do Presidente da Semador. oomo p: J ;e:' emos nóff!
Quem ' que pusará a fazer o pApel do promotor a acusar
Casa; ou seja. a reeom:ndaçio está distanciada do porecer.
Mas Dão é esse propriamcnle o motivo da minha interferên- um ~isla? A ~-Ela podel\1 fazer awsações e passam a ser o juiz, cabendo ao Congresso ser o corpo de jutados. São
cia. neste pleaário.
• Temos aqui duas~ uma. do Partido da Social- atimdes ccmo essas que vamos iniciar agora?
Sr. Presidente. pode ath ser que seja. pode até ser que isso
De!lliX11lcia Brasileiia; outm. do Panido dos Tmbalhadores. que se
respaldam em artigos de jamais som fatos que teriam ocoaido aconteça. mas esse ~te jamais terá o meu voto; ter.i o meu
quaudo o Seuador Emandes Amo<im nem. sequer em Seuador. Iq)Údio.
Nio tenho nCDh.uma intimidade. nenhuma ligação com o
Portant.o, aqui vai a minha primeira oolocação: o decoro parlamentar só pode ser exigido de um parlameutar. N"mguém pode querer Senador Emandes Amorim. 1:nas vejo Da pessoa do Senador o
povo de Rondônia que o enviou para representá-lo nesta Casa.
decoro parlameutar de alguém que algum dia seri parlamentar.
Não estou quereudo dizer que o S<Dadcr Fmaudos Amorim Qualquer que seja a decisio. vio dizer que houve sentido caporateuha fa.ltado eom o decoro. ao qual nem sequer estaria obrigado. tiVista. Se S. Ex• sai de uma. comissio.livre de qualquer Clllpa, Dão
Depois de tomar posse como Senador, a Casa tem o ~ito do co- peo.semos senhores Senadores -c niO pense-o Senador Emandcs
bnr de cada um que aja dentto das llOtiD&S do decoro parlamentar. Amorim. wm aquele seu desejo de ser examinado pelo Senado
e nioamcs.
- - --Fedetal- que o povo vai dizer que o Senador Emandcs A.toorim
nio teve ailpa; ~ isso sim. que o Senado Federal resolveu es1ulgar um Seuador que chega à Casa represen!aDdo um Estado. sim. P.ném. tentar tirar-lhe o mand.aro seria o mesmo que cooderum Scnador,ICSOlveu não deixar que fosse }ligado. ·
Sou a favor de que S. Ex-A seja julgado. E. para que S. Ex•
cassar o voto do povo daquele Estado. O nobre Senador foi eleito
por um Estado. Ou ~::espeitamos a soberania do povo do seu Esr.a- - seja julgado. o uobte l'!esideute do Seuado. Seuador José Samey.
_enviou oficio pam o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
~ou não a J:Cspeitamos.
·
__ _
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aquela Corte examinasse se realmente bá indícios capazes de incri·

millaro Senador Ernandcs Ama:im.
Sr. Presidente, nesta discussão. ressalto que esse pn:cedeme
não ser.í aberto com meu voto. Apmudi. a admirar o Senado Fede-xal quando nem sequer Senador eu em. Sen:qre olhei esta Casa
com o maior respeito, e não seria depois de conqui.slarumacadeim
nesta Casa, represenrarvJo o povo do meu Estado, que eu ha.veria
de iniciar um processo de desmomlização da mais aha Casa do
Congresso de minha tetra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (los6 Samey)- Esclaieço ao Pleuirio que çonsta do parecer da Comissão de Constituição, .Justiça e
Cidadania, como po11e integrante. um adcndo no qual - o parecer
embora :mceba. admita. a matéria- recomcoda ao Plenário do Senado que. antes da instalação da comissio ~sante. detennioe
à Mesa Diretora que rcqueir.l & Comissão de Etica e i Coaegedc>na. DO prazo de 30 dias. as dilig&cias pertinentes à investipç.ão.
Faz parte do parecer esse adeDdo, t.aJnb&1 como uma RICOIDelldação da Comissão de Coosti!uição.lustiça e Cidadacia.
Em disrussão o parecer.
O SR. JOSÉ ABREU BIANCO - Sr. Presidente. poço a
palavia par.!.

disc!>tir.

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Ccooedo a palavra a
V. Ex•. para. díscutir.
O SR. JOSÉ ABREU BIANCO (PfL.RO. Para a discutir.
Sem n:visão do Oiador.)- Sr. Presidellte. Sr's e Srs. Senadores. reforçamos as palavras ditas pelo Senador que nos antecedeu, com o
absoluto respeito e admiração que devotamos ao ilustte Senador
losaphat Marinho. •
Certamente não scmos a voz mais abalizada para fazer esta
afuma.ção, mas creio, confOliD.e ,iá foi dito, que. se aprovumos 0
Parecer. na fonna. como est!, estueiiiOS de fato c:rimldo um preoedente, uma praxe que certam.eDtc colocmt em. risco todos os Parlam~~

-
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PortaD1o, Sr. Pn:sideote, S:r';t Senado:ras c Srs. ScDidores,
_ emendemos que essa matéria deve ser avaliada c jJ.lgada DO lmbito da Justiça. pon só depois esta Caaa llllllifeslar-ae.
Era o que tu:lha a dizer.
Muito obnpdo.
O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey)- Continua cm di>cussioamatm&.
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Ptosidonle. poço a

paiavia pon dacuta.
O SR. PRESIDElloTE (1os6 Samey) -Concedo a po1avn
ao oom Seoadcr J~ MariDbo.
O SR. .IOSAI'HAT MARINHO (PFL-BA. Pam diaoJtir.
Sem rovisio do onda.)- Sr. Pnosideule. St's Sawlcxu e SD. Senadores. pu
• • nt~ W&lcio, coohccido que ó de 10do& o ta:m::er. se dou ®mn Semdora nio Dlc houvessem oposto restrições.
Ço_., po.- doclaror que """ apenas ReW« nmn prcxosao
de admissd:.bdado ou o.lo. de abertms de iDquóàto porlameatar.
Nlo sou 6rP<> do - . . . . , . , Nblico. vale di=. Dio 10U 6rsJo de
acusação. DuDir ""' "'JO<Õe'· poróm. cumpre esclareoer a tealidade jurtda:a ~ c- fak.-..
~
Em pnmnr"" klp: "' ~ oão amsa, nem poderia acusar. o Sem~ fo.na..'11ir' Amon.m. porque a tuefa da Comisdo de
Con.~tuçã~~ .Ju'-U..• ~~" C idadanJ.a era apenas a de dizer da admissibilidade do prnn-u.. ~ai.&!. ou Dio.
A_ ú.mi.._.. <lr Jus~L em conseqüência. aiO podia ctltlU
DB. apnx.uç.Jo;.~ ~ mr.-..,, do.• fatos, na indag•çio profunda du circunsti.oclas ~ rDw~eom as ak-p.ç:õescallraoSeuador.
Por tsSl' tnorm. tlw ruldado, emtodoopanx::er.dcnio me
refen:r. em Dn1!um IDI'Urtllo." i. &OJsada. Referi-me scmpeàs'alegações qut- f"TEl:l if"UJ <l""Ch O Senador. Em ftmçio disso. CXlUÍ•
den:i os f'kmrn.._ ... ' ....Jta::~.lll's do pnx::esso. que Dio se resumemval_e_ chzrr. _a l'w'n. ~ "'"'""_.ajr - a recortes de jornais. No proc:csso,
há
hiSrw r-{' ""&M ..,. j r u ma-Comissão Parlamemar de IDquáilo
que pedw o !DI.lk •IDPCIIL ót. ~.
-Por ~ll'f"· i-.ir. <»- " r q b devido- c nem poderia deixar
de fui.- ia -_i .r~ • dr • o Senadcr reileradamenle solicitado i Pkesdba • .- l~ ~ b.em ap.mldos os falos em toda a
sua extec:l.ilo~ a q~w rrt_._ u ~doPSOBedoPP.
Ao ~ ~ a. ~pçóes fossem plcua:mede feitas
-e ele d1Z -. hr• • -.o.dr- -. ft:rcriu se~queassimpro:e-dia._Dio apm~~~- .,.._ .Jrlaa._ mu JmU ~a ]X)Siçlo do Senado e. dr D:Pk• ~-..-a dl:end.Ge da Mesa Diieton. do Senadodequ<•,....
A~ lado ~.., c-.~ • ..war CJ?C. antes mesmo de ingrcs-.
sar nesta Casa k'fl"' ~ a dr.çkl, ainda em ooblbro, o Senador
Emmclcl Amon~~~ &~.,. cana dirigida aos Seaadorcs :ret.taa-do as acusa.çón qw tw
fc:zw e ac:enfllmdo que o fazia para
ressalvar a px~ ~. . eu. Clegou mesmo a solicitlr, j6 c:omo
Senador. li2XIA c~ um. mmi.io especial dcs1c Plenirio pca
que tivesse a CJIX'rtl.u:udak dr expor todas as ciramstlDcias.
Em f.ace dtsto. ccnstdefto1 que não CfacOimo õpi!iarcimtrariamenl:e l.abertt.rrs dr.} proc:rsso. Se o Senador. sobre quem pesam
estas alegações. dt p-Opno.. rt:petidameDte, pede à Casa que 01 fa.
tos sejam apundos pcn que se cbeguc à cooclusio da vmilde. é
pcxque recooheca que os dados constantea do p<-.-so nio enm
suficimtes par.!. um jllgame,.o trulqllilo da situaçlo.
Nio bique r.... qualquer observiÇio. como foi feita.a ciramstlDcia de ter o Presidente da Cua tnc:~nriohado of[cio 10
Presideme do Supn:mo Tnõunal Foderll em foana de ...clila crio
minis.

me

ConfomJ.e sabemos, a Mesa desta ~ .ao encaminhar esta
matéria à Comissão de Constio.lição. Justiçà e Cidadania também o
fez. no mesmo momento, ao Supremo Tribunal Federal.
Somõs da opinião que dcvemas agumdar c:,:.e o Supremo
Tribunal Fedoral processe ...,. questio: s6 depois disso. deve:i
este Plenário manif-estar-se.
Tenho em mãos um documeuto- .acredito- blstmte escla..
recedor do assunto. Sabemos todos que a dartíDcia que cmbasa.J
essa matéria estava apenaS cm recortes de jamais. Aqui. tenho
um documemo assinado pelo Subp:<xundor-Gaal da Repúblico.
Dr. Cláudio Lemos Fonteles, com o aprovo do Proamador-Geml
da República. Dr. Aristides lUDCjUeÍla Alv....,ga. mediante o qual
ele faz, entre outras, a seguinte a:fuma.çiio:
3 ...Coolatado os Srs. Superintendentes da Policia Federal
em Bmsília e na Sabia, ambos inf0IXX13l31Jl-ome que não há expe-.
dieme investigatório formalizado, DO scmtido da notitia criminis.
4. Somos, eotão, porque V. Ex.a dctemrine a auwação da
ootitia crimiois não como petição, mas como Inquérito Policial
Originário. Indiciado: Emandes Ama:im. Desde já indicamos
como diligência o envio desses autos ~ Superintendéoci• da Polf..
cia Federal. na Bahia. para que, em prazo nio superior" a 30 dias,
ali oode cu"''"" peoa. se proceda 1 inqWriçiD da ex-esposa do Senador Emandes Amorim sol::m= o que possa apresentar "do CCJDCrDto" em relação a seu envolvimcoto com o tiifico de drogas, e se
ponto, oo pontos, forem coocretamcnte aJftSCDtados, ~ga-Se
nas ínvestigações,a •partir dele; ou deles."
. Cu!DI'I" distinguir a matéria penal. que é da compel&lcia da
Esse documento é datado do dia !Ode~ de !995.
Jusoça. e o problema político parlamentar. que se
ao julga-

cn.•
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mento do Senado. O Senado não tem que se indagar se há inquériparlamentar. Não lhe cabe perguntar à J?stiça se vai processar o
Scoador oo se já o esti processando. A infração peual escapa A
nossa competéncia. O de que se uata é de com os elementos que
f = tmzidos ao coohecimello da Casa pelo PSDB e pelo Pf e can o
pocüdo do p-qxio Scoador. vedficare di= se o caso é do abmura do
iDquécito parlamentar, pam que se verifique se ocaie cu não alguma
ciiC'mstlncia que implique em vio~ da idooeidadr: porlameota&
Sem dúvida - e o parecer teve cuidado de salientar a particularidade - os fatos IlASCCI3lD todos antes da eleiçio. Vale dizer,
ames da conquisla do ~to.
Mas é c:eno que a partir da eleição as alegações contra o Senador so reàovarun a ponto de ele ter se sentido na obrigação mo-mi de dirigir. antes de chegar a esta Casa. uma carta aos Senadores
explicmdo o que OCOiria paD ressalva da situação do Senado da
Repúõlica. E desde que as doas reprose!IIBÇôes tiveram corpo nesta
Casa. ele ingiOSSOO com pedidos paD a pleua apunção dos fatos
que conduzissem à verificação da ven:lade.
to

Om, se ele
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PróPrio' assim enlelldeu. pareceu-me que seria

exasero do Relatcr.oum processo apenas de julgamento da admis·

sibiliciade ·da medida parlamentar, concluir, porque não havia o
que ser apondo.
·
Não há também poiQUe se alegar, pelo menos: quanto a
mim. como fez o nobre Senador pelo Maranhão, que•. no caso do
Senador Esperidiio Amin. ter--se-ia decidido. plenamente. porque
não cabia a :renúncia à imunidade parlamentar.
. Em primeiro lugar. ãS Situações são dif~ntes. Ali o Senador Esperidião Amin renunciava a imunidades para ser processado
em caso. creio, de delito contra a homa.
Mas quero assinalar que no processo que me foi eriCamjnh~
do. se não me engano. é de ação pmal de Luís Inácio Lula da Sd·
va, do Pf. COD!Ii o Senado< Esperidião Amin. dei pam:e< favcrivel a qlle a a.ção tenha uamitação:E o Ta-porque Dão se txatava de
neohuma ação praticada no exerdciO do mandato ~tar.
Temos feito aqui. em difemrtes mõmenros. repetidas reser·
vas à ex~ da imunidade parlamenW', quando não se tr.Ua de
ato praticado no exercício do mandato ou ed:J. função dele. E coosiderando essas circumtâncias tanto quanto a de que o nobte Sena·
dor pediu encarecidamente que lhe fosse pennitido responder o
processo, opinei pua que a ação tivesse tramitação.
Quero apenas agora esc~ que me ~ve de votar a altemativa proposr.a pela Comissão. E que a Comissão, vola~ o parecer, ou seja, aceita a admissibilidade do processo, decidiu que
an1es de ser constituida a Comissão que ~taria do parecer. fosse a matéria encamiabada à Comissão de Etica. Abstive-me de votar. Primeiro, porQUe sena um conlr.f senso dar o parecer pela admissibilidade do processo, que envolve a criação da Comissão Es- pedal pa12 o devido processo. e aç mesmo lempo aceitar que fosse
remetida a matéria ao Conselho de B.ica. que. no meu modesto entender. oada ter.l de opinar no caso. diante das c:irt:unslincia descritas.
Por outro lado. não assinalei nada t.1rnbém a respeito da alternativa por um problema de pudor diante dos colegas. Não queria que parecesse a qualquer deles que eu estava insistindo como
se fosse um órgão da acusação.
_
Estas. Sr. Presidente, as informações que queria dar ao Plenário em face das objeções formuladas.
A casa é soberana para decidir dizendo dÕ que melhor será
para a sua competência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobte a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. li Scctd.ário em exerd'cio. SenadorLev Días.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO 1'1'426, DE 1995
Nos termos do axt. Z79. alínea c, do Regimento Intemo, requeiro adiameoto da discussão do Parecer nfl89, de 1995. a fm1 de
ser feira na sessão de 27 de abril de 1995.
Sala das Sessões. 29 de março de 1995. -Scoador Roberto

Requião.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conoedo a palavra
ao nobre Senador Roberto Requião
encamiDhar a votação.
O SR. ROBERTO REQUJAO (PMDB·PR. Para encaminhar. Sem Ievisão do orado.-.)- Sr. P=idente. Sr's e SIS. Senadores, uão Creio que o Senado da República negue licença pua processar qualquer um dos Senadores quando o acusado de crime.
como o crime descrito pelas notícias da imprensa. a respeito do
Seuador Emandes Amorim.
No entanto. não há inquérito em andamento. não há arusação ooncrela e não cabe ao Senado da República se ballsfonnar
em polícia. ou substituir as tarefas do Poder Judíciário attavés da
organização de uma comissão.
Fiz o pedido de adiamento da discussão, para dar ao Supremo Tri.btmal Fedetal a oponunidade de se manífestar. e repetirei o
pedido. se "assim entenderem os Senadores. tanlas vezes quantas
sejam necessárias. para que o inquérito organizado na jurisdição
da Policia Federal e analisado pelo Supremo Triwnal Fedetal.
chegue ao Senado. Aí então. se o inquérito for sério e sólido. o Senado da República não negar.i a licença para. processar o Senador
E:mandes Amorim ou qualquer outro Senador ao qual se imputem
delitos ou crimes da natureza dos imputados até agora. única e exclusivamente. por notícias de jornal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se·
nador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Para encaminhar a
discussão. Sem revisão do orador.) - Sr. --~idente, procurarei
ater-me ao tempo n::giméntal, mas gostaria que V. Ex• me creditasse também o tempo de que eu disporia na condição de nominalmente citado em dois pronunciamenlos a.nr.eriores.
-o SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Regimento diz
que por uma s6 vez o Senador pode usar da palavra quando citado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Entio gostaria de discutir e
comentar a citação feita a meu nome.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Estamos na votação.
Senador Esperidiã.o À.min. V. &• pode se prenunciar sobre o_ n::querimento e pode.· oportuna.mente, usar da pala~ para explicação pessoal. Atingiriãinos os objetivos de V. Ex•. dilatando o tempo. e. ao mesmo tempo. cu~do o Regimento.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não. Só quero dizer
que a medida que apliquei a mim própriO eu gostaria de pcxl.er estender a todos os meus pares. Creio que. sempre que for o caso.
ninguém deve se esconder sob o manto da imunidade, _para deixar
de responder por qualquer ato da sua vida politica ou pessoal- sua
vida pregressa.. atual, fora do Parlamento.
O caso aqui referido foi político, ainda que nào parlamentar.
como muito bem salientou o Senador Josaphat Marinho, e só não
vou me estender para não provocar outra polémica. Mas é evidente
que uma aç.ão intentada por um out;m líder político só poderia ter
como tema uma questão política. E. em respeito ao Líder da Bancada do PT. não vou mais falar sobre o assunto.
O que eu gostaria de relembtar aqui a respeito desse assunto. Sr. Presideme. são 3 tópicos.
Quero. com o maior respeito, com um profundo respeito à
Mesa que V. Ex& preside. com o mais profundo respeito ao nobre
Senador Teotonio Vilela Filho. c_olocar um reparo. que coloquei lá
na reunião da ComJS$âo de Constituição. Justiça e Cidadania. um

:eaza
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oficio subscrito pela Bancada do PSDB. est.cndeudo a mitcaçio
do meu mspeito a. todos os iDlegmntc:s do PSDB; um oficio subscrito. Dio é uma repxesentaçi<i. E o do Pr. quero dizer que é doca·
do do mais profundo fx>m.semo. NJo sóDio 6 uma~.
como pede, primeiro. que se acionem .as inst4ncin cJevidu: - poli-.
cia. jUstiça- e at6 já IDUilCia. como cu também ammcio aqui a mi·
cha cfisposição de volar a favor da licença. pon procesaar qDilldo
ela fOI' pedida. Nio posso praticar esse gesto antes da ~ mu
rosso amJ.nciá~lo; foi o que o PT fez. O pedido do PT 6 dotado do
mais profuDdo e amplo bom-senso. E o do PSDB. c:om o maior
respeito. menciooa as uotlciu de jcxDoL O PSDB ..aá iDçRasicaado
com as uotlcias de jcxDoL É isso o que «<i esailo
olkio.
Aí. Sr. Piesidente, a Mesa cometeu um ~fvoc:o. E. com o
mais profundo respeito, quero lcxnlr público o que 6 o IIXID julgameDto. Ou pam convalidar o meu julgameDto, ou ptn. mtific:i-Jo.
A Mesa distribuiu esoe popeL o do PSDB. po~q~~e o Pr nio podia
isso que estamos aqui discutindo. a um membro da Mesa integrmte da Bancada do PSDB.Isso nio poderia ta: sido feiro. NJo que o
Senador Teotooio Vilela Filho Dio ~a minha ronfia!!ÇI mas
S. Ex• não pqde relatar oo comentar mn assuniO que suscilau.
S.Ex• é pane. É um equívoco gmve. Eopuecc:rque provocou isso
tudo é um parecer acolhido pela Mesa uw sub$c:rito pelo Senador
Teotonio Vilela Fiibo, da. Bancada do PSDB. um dos subscritores
do oficio~ eu Di<> citamo de ~ AJ:e'Jo a dofittiçio como

<m""'

tal. por semelhança. masoãotinbao -..,da~
Fmalmente. Sr. Presidente. relembro que. oo imb~o da eo.
missão de Constituição, Justiça e Cidadmia. alguns de a6s aos
empenhamos a fundo nesta maliria, sob o poDlO de vista ju:ádico.
Todos da Comissão de Coostiuliçio.J'ustiça e Cidadaltia qtiOlOJil05
deixar claro que deve ser concedida a Iicmça para processar. seja
o Senador Ernandes .Amorim. seja qualquer outro. E falo com a
modesta autoridade do quem já pediu isso pon mim p!óprio - •
não fiZ maiS do que a minha obrigaÇão.
Agora. não se conseguiu o .termo adequado. a nAo ser pela
sugestão do Senador José Fogaça. que quero acfli :relembrar. faz
parte iutegrnolt do relatório. por docisio da Cc:misdo,de Coastituição. J1.1stiça e Cidadania.. com abstençlodo Relator. E peça inlc-grante- o Senador Jos6 Fogaça me tetifJqUc. se eu estiveremdo. e não conflita com o parecer. a nosso juízo. a juízo da Comisslo.
O qu~ queremos? QuctemOS que a Comissio de Ética. que
ainda não existia c ainda nio e:tiste, e o Cotregedor. que &ioda
não existia. mas agcó já- existe...; esti bem pWximo de mim. eleito
por unanimidade. o Senador Romeu Tuma- profiram ~ilo que
viria a ser o nosso despacho saneador, pua saber se pt
ou não, ot.i seja. se constitQ.ímos a Comissio processmtc ou aio,
proposta pelo Senador Josapbat Maricho.
Peço desculpas. por" ter me aloogado, mas coosidao que
esse esclarecimenlO, Sr. Presidente.~ fundamental para que a !lOSsa decisão respeite o que- Comissão de Ccustiluiçio. Justiça e Cidadania delíberou.
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te da Casa. que, na foona de uma resolução da Mesa, exercia a
fullÇio de Cotrcgedor. na ausência do Cooegedor. Competiria ao
SCoador Tcrumio Vilela Filho, (rimeiro Vice-Prmden1e da Casa
e na situaçio de Coaegedoc, se fosse o caso. manifestar impedi·
mento pessoal. o que S. Ex• nio fez. e simplesmente a Mesa eoca.miDhou. como aa do seu dcvezo, o seu parec:cr à Comissão de
Comútuiçio. Jll$tiça e Cidadania.
Concedo a paJavxa ao Senador" José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDS.RS. Pata oecamilJhar a
dis<ussio. S<m rcvisio do <ndor.) - Sr. Presidente, Sr's SetwJo.
ru e Srs. S~ preciso a:lembnr aqui o qoe ocorreu na Comissio de Coostiuliçio. Justiça e Cidadania.
Quando o
Seuador Josapltat Marinho foi aprova·
do,jt cnm.l5h, para uma sessio de trabalhos que bavia começado
.. pule da DWtbi.
Isso talvez d! bem uma id6ia da .iDleusidade e da exteosio
do debale que ,. estabo!eeou u Comissio. Alüs. liitlll Comissão
que já vinha deba!eDdo essa questio bá duas semanas. e fazettdo.<>
cxm. Jmlita difiaJJdade. pollllle a fmle de infCIID1IÇÕCS em falha.
A ComissiO Dio conseguia estabelecer umjulg:a.mento ~
ciso do cuo; como disse o Senador Robetto R.cquião. não há um
iDqu&ito. Dio bi uma ação. nio bi um podido de licença. nio bi
elementos coaaetos que possam infOIIDar ou sustentar uma delibençio dessa ordem. dessa ItalUie7Jl.
E Dio desejí.v....,.. Sr. Presideooe. que a mesma situação se
estabelecesse pua o Plenmo; ou seja, que o Plenário também se
visse diaDI:e dt. :w~acia. absoluta de infOIDUIÇÕC$, sem condições
de c:olhtt olcmettlos Cfte tttdltcr infOilD<m e susteutetn uma decisW.
Dianto disso - apenas pua tenlar reproduzir aquilo que foi
aqui tttencioeado pelo Setllldor Esperidiio Amin -. op!aittcs por
"!"""&r o pam:er do Senador Josapbat Maricho. mas anltS rccornencl•ndo ao Pleuário- obs«vem. apenas a título de recomenda·
~ -, pua este tlmlál não ÍlCU no vazi~ para não fiCai' no esattO, para nio ficar no abismo da des:infoanação. que o Plenário e
a Mesa decidissem por instalar. tmm periodo de 30 dias. um p11>
cesso !lo investigaçio. orientado pela Cooegedotia da Casa. E isso
se tomou fkil e exeqlível porque exatamente DO dia seguinte foi
eleito o Cooeg.dor- portanro. som De!lhuma petda do tempo. sem

_.do

nenhuma petda de pnzo.
P<r que ft2lm!OS isso? O _ . d o Senador Josapbat Mariaho estabelece cluameD!t a ~de se iustalar o proces-

so. criar-se a ~ processanle e. portanto, ·encaminhar um
""""""de cosaçio de mmdato por quebta de decoro parlameDtar.
Sabemos que essa comissio p1
smtc que se instalaria ~
uma comissio acusadora: ela colbe, compila os elementos de p11>
ya que ji teiJbam sido obtidos: cu suscitados pelas investigações,
colige esses elementos e. a. partir daí. estabelece o seu parecer final. dormitivo.
a
Mas es.u. comissão processante. que se i:oslala. para arusar
um puiamenlar por quebta de decoro parlamentar. ttão é uma «>
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Prosidotl!e, peço a palavm. missio investigadora. ela não tem inst:ru.mentos juddicos para covalendo-me do expediente regimental de ter sido citado também lher provas, para quebrar sígilo. pam investigar a vida privada oo
no· pronunciamento anterior. Mas. de qualquer maneira. pretendo pública de alguém.
-· ·
--encaminhar a discussão do requerimemo. -Do modo. Sr. Prcsidonle. que a pt6pria comissão processan0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Se V. Ex• vaf falar. te se instalaria no v22io, sem elementos sólidos e ~tos de inencaminhando o requerimento. tem cinco minoras. Depois da vo- fotmaÇão.
Por isso, n:comendamos,. em aditamento ao parecer - e .ttão
tação. V. Ex• pode pedira pa!avtll pata explicação possool
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado. Sr. Presidente.
COOim ele -. que o Plenário decidisse que. por trinta dias. se daria
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pediria apenas fi. u_m prazo ao Sr. Omegedor da ~ para que S. &a levasse'
cença a V. Exa para a Mesa pn:star um esclanx:imento 1 Casa, adiante um processo investigatório, colhendo os elementos favorá_
diante da indagação do Senador Esperidiio Amin.
veis oo contiÚios ao Sr. Semdor; depris disso. munido desses insA Mesa. ao ~bera represeotação do PSDB. remeteu. não tl'UDlentos. S. Ex1 nos desse os elementos para que p.~déssemos
10 SenadorTeotonio Vilela Filho. mas ao primeiro Vice--Presidcnjl1gar.
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Ora. quando se inslalou aqui um procos.so mais oo m<DOO
pazocido, <OIIIIa o Senado<" Ronaldo Aragio. o que havia? A comi5sio processabw não ..alizcu tmbalhos investipt6rios. Ela Dio
foi à cata de provas, Dio saiu à ..,. em bw<:a do insestigaçlo. O
Relator da comíssio processantt do Senador Ronaldo AragJD. Senador Diit:eu Cam:iro, valeu-se de outra c:ani&'lio- esta, sim.
00111 poderes e canpetencia pua investigar, pom quebdr sigilo
bancário. pam sair à cata de prova, pam buscar infoomoçilo -. a
Comi>sio Parlamentar de lllquérito do Otçomemo. A CPI do Orçamemo realizou as investipções e a chamada comisslo proccs-santt coligiu esses elemen!DS e optou por acusor o S<mdol' Rooaldo Aragio, que acaboo sendo absolvido.
l'odamo,desejodoiurbcmevideDcildo""'S..:Sall<bosque
se in5fpla"''Y'S de imediato. de ioopi:oo. a cc.misslo """""""' essa
oio leii'osda a fa2Jer seDio ogus!daro !D7D e. fiDdoesse, ela dilique
não tOm elemcotas pamjdgar, só podcDdoQ!Drpela.aboolviçio.
,
Ora. pua que nada disso ICOIIIOÇa- nem absolviçio por faJta de infoanações e nem cmden•çio ~da e jqjusta -. em
adi!JimeDto ao poreçer e por .,..,;,;dade da Comisslo, inclusive
00111 a assinatura do JllÓpriO Senado<" Joapw MariJlbo. 05lamOI
'""""""od&Ddo ao Plenário que opte, num perlodo do trinta dias,
ponealizar as investigações modiantt o Sr. Cotregedo<, que. coincidenre-. é um dos cidadios lnuileiroo que goza do sólida e
ilibkda'"''"ltaçio. o&nado<Romcu Toma.
POIIaillo, essa 6 a explicaçi!o. sio esses o s . - .
Sr. P=identt.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Vamos procoder A
votação do ..querimemo de adiamento da matiria por trinta dias.
de autoria do Senador Roberto Requiio.
O SR. EDUARDO SUPUCY -Sr. P=idenlt. peço a pafa,via,pap. c;ncáminh~ a votação.
_ • ~ SR.PR,ESIDENTE Q'0$6 Samey)-Tem V.Ex1 apolaVI3, por cinco minutos.
. ·o SR. EDUARDO SUPLlCY (PT-SP. Para encaminbn a
vofação. sem: ~visão do orndo<.) - Sr. Presidenlt, • Bancada do
Partido dos Trabolb.OO..S CODSideta que a suges<io. sec•Ddad•
pelas palavras do Senado<" Esperidiio AmiD, na propoaiçio do Senado<" J@ Fogaça <em sentido.
V. Ex1,1'1osidentt J@ Samey, encominboo ollcio oo P=idellle do Supmno Tribunal Federa) e existe uma ioicialiva do Procurador-Geral da Repú~lica. Aristides limquein, que, segundo;,.
founações, está. por ser efctuada. mcdiame a quaL em breve esp.ço
do rempo. poderá o Sup10mo Tribunal Fedoml solicitar do Senado
Federal seja =lizado procos.so para que se faça a opumçio em
pmfimdidado de todo e qualqqer fato que p.ecúe ser apondo.
Sem julgamento de valo<, CODSideramcs que o Senado< ErDaDdes Amorim tení a possiDilidade do ~em profimdidade todos os fatos que eslão seodo objeto do citaçlo. Desae modo, o
Senado FederaJ teri. oportuDidado de ver esse assunto imeinmenle
esclaiec:ido.

PotUD!o, avaliamos que rem SCDtido a proposta do Senado<"
José Fogaça.
Sr. P=identt, peqpmtamos como a proposiçio poderá ser
CODSiderada para aqueles que juJsarcm. ser esse o cam.itlho de
maior bom-senso pai3. o Senado Fcdctal, pmque 6 como gostarlamos de votar. Acreditamos que esse camiDbo seria melhor do que
simplesiDCDtt adiarmos a votação da mal6da. conforme propôs o
Senador Roberto Requião, com todo ..speito pelo oncaminhamento que: S. Ex" fez.
O SR. PRESIDENTE (J0$6 Sarney) - Em votação o tequcrimento.

O SR. JOSt. FOGAÇA - Sr. P=identt, peço a palavra
para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE Q'osé Samey) ~V. Ei<' já pediu a pata.
vm pom eucanúDhar. Em seguida. V. Ex' teri. a palavr.L pata uma
explicoçio pessooL
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. - _ poço a palawa por
uma~ do Cll'dem.
OSR.FRESIDI!NIE..,.,Somey)-em:.doapllmaa V.Ei<•.
O SR. JOSt FOGAÇA (PMDB-RS. Para uma questão de
onlcm. Sem revisio do O!>dor.) - Sr. l'losidentt, a indagação do
S<mdol' Eduanlo Suplicy pom;o-me crucial e decisiva, porque, se
o pueoer com6m o aditamento que apuvamos na Comissão. uio
b1 aeolmm problema em os Sts. Senadon:s aprovando o puocor;
ramb&n aprovamn a Jlllláia adi!ada
Seria essa a soluçio pela qual se •ncaminhw do pooto de visla do processo do
deliJ>rnçlo da Casa..
A ooua opçio seda esta proposta pelo Senado<" Roberto Requiio de um odjo""""' da DWma. até que a Cotregedoria tivesse
oo elomloltos pom que o ju!J!UII<Il!O oo o p!'O"U""""''" do Sena-

ao-·

do< fosse feiro.
O SR. EPD'ACIO CAFETEIRA - Sr. P=ideD1e. peço a
polavta pom eocamia&ara v<ll&çio.
O SR. PRESIDENTE Q'osé Samey)- Já dmei a palavra a
V. Ex' pom eucamlDhar a votaçio.
Para adeuar oa ,.,...,. uabalhos. pediria ao Plenário que
1100 &tivéssemos ao que estamos uatando: ao pedido de suspeosão
dadísalsdodamalélia.

Nio esaamos disculiudo a maléria; nós a estamos adiando
pelo 1D7D do 30 dias. Ei<sa discusslo sem '"tomada. quando. da.
cp.i a 30 dias, c:oostar da Ordem do Dia da sessão do Senado.
estamos votando apenas o adiamento da matiria.
Lamenli.Velmeatc. Secador Epitacio Cafeteir.l. o Regimento
dizque.em..querimentosdossetipo.apenasummembrodeeada
Partido fali uso da polavJa. e. em nome do PPR. o Senador EspericlilOAminjiencaminbou a votaçilo.
o SR. EPD'ACIO CAFETEIRA_ o Senador Esperidião
• -~ "---~- 0 ....,...n,
~~• .--,O SR. PRESIDENTE (José Sarnoy) - O Senado<" Esperi•
<lião Amm fez uso da polaVDO depois do ..querimemo de adiameuto. Peço apcDU a compreensão de V. Ex• em ~lação a esse fato.
Em seguida. duei apolavn. a V. &•pua uma explicação pes~c,
na fomla do Re~.

Nesse-

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr.l'losieloute. peço a pala-

vn paraeocamia&ara votaçio do..quorime!to.
O SR. PRESIDENTE Q'os6 Samey) - Para encaminhar •
vc:Uçio do 'P'q1Climmto de adiany:nlt), c:ooc:edo a palavra a V. &.•
O SR. ROBEKI'O FREIRE (PPS-PE. Para encaminbar :r
votaçio. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidenle, S:t's e SIS. Senadores, a matéria mjo adiamc:Dlo esti sendo solicitado tem uma recomcndaçio que, se nos ativéssemos: a ela. não estaríamos adiando

DCDhum procedimento; estarlamos. lalvez. dando o procedimento
adequado ao que o fato exige.
A IflCOmendaçit> da Comissio de Coostimição. Justiça e Ci·
dadauia é DO seWdo de que a Mesa Oiretora- embota aqui se diga
''requeira", porque a Comissão de Ética ainda não foi instalada-.
..queim à Comi5sio de Ética e ii Comgedoria que. oo prazo de 30
dias. realize todas as diligências pertinentes com a investigação e
aptraçio dos fatos que possam instnJir o processo.
Essa teOOmeodaçio tinha uma justiflC31iva muito ciara: é
que em função de nolicias de jornais. e que gerou não uma repte~
seo.taçio. mas um oficio, e um cutro pedido do PT. que não era di'• 'ftltllDcnto viDc::olado ao Senado, os fatos imputado$ implicam num
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crime. Pelo parecer, independenre de terem sido praticadas: antes seguiD:m encontr.u nenhuma prova do envolvimento do Senador
do exercício Parlamentar, isso poderia colocar o fato típicO-de fe~ Emandes Amorim com o uáflco de drogas, será que a Contissão
rir-se a ética e_o decoro parlament~
Processante do Senado irá conseguir provas? Será que a Polícia
Esse proce~ quando se uata de questões de cassação de Federal e o Supremo T ribuoal Federal não estão bem mais piepa.·
mandato que a falta de decoro pode implicar, lem que ter contradi- rados do que o Senado Fedetal e não têm melhores instrumentos
tório pelo Regimento da Casa. Esse coo.tradit6rio se dá na Comis- para permitir es.s.a mvestipÇ:ão'?
são de Ética. Isso foi dito na Comissão Constituição. Justiça e CiA postçio da &oc&da do PDT é de encaminhamento a fadadania. inclusive para resguardar. por passiveis- i.acidemes judi- vor do requenmento do Senador Roberto Requiio, inclusive parciais. de anulação, lOdo e qualquer outro procedimento, porque. que supoobamos. que se voc.e aqui pelo pam::er da Comissão de
desde o início, não se criou o contraditório e o d.iRlito de ampla de- Constituiçio. Jur.uç.a e Cad&dania e, no prazo estipulado de 30
fesa, que o Conselho de Ética permite.
dias, a Comisiio dr E..uc.a. o Corregedor e a própria Comissic ProNesse sentido. acredito que a recomendaçio é o que há de cessaoJ.e. depcn ck ~ não constatem Dellbuma prova de
mais próprio neste momento. Não temos que adiar qual_quer disenvolvimemo do ~ com o tráfiCO de drogas. Pamcc-me que
cussão. Há o Corregedor. designa-se uma Comissão de Ética para o Senado, .a Coau.uàa Prcx:ess.mte e a Comissão de Constituição,
que. num prazo de 30 dias, S. Ex•, o Comgedor, possa dar infor- Justiça e C1da.:W::u.a drvrn.am &ler-se a examinar o envolvimento
mações sobre a abertura de processo de .averiguação de iDfringên- do Senador C'om CJ Ui.fJCO de drogas, e, se não for enconiiada necia ou não à ética parlamentar e se há problema de decoco._Até nhuma pro"~ .I. pa ru..a Comtssào Processante, o Senador será deporque este último problema não está implicado diretamente ao clarado inocrnr.t a.,JUI ao Se~.
processo judicial. embora possa dele ser derivado. Podemos até
Supoohamc"" ~ m.a.ts tarde, depois de dois ro tn:s meses
crer nisso. A pt6pria Comissão pode aguardar decisão da Justiça.
de invesupçi..: c ~~ Tnbunal Federal ou a Polícia Fedetal
Voto contra o pedido de adiamento de discussão e a favor eventua.lmm~t p.-.lnw~X:- t'1'X'ottnr alguma prova: o assunto teria
da recomendação da Comissão Constituição. Justiça e Cidadania.
que ~t.ornu .a ~v.- r~ pan. novamente se votar a falta de deEste é o meu voto.
coro~ ..). "wonadr.lf ~poderia cuhninarna sua cassação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr.-Presidente, J)eço a paEntrn.inn. ... l"'"' ..irrtro do PDT. que é maiS acoaselbável
lavm para encaminhar a votação.
nes~ moarnt.' >JU4" .- oU" ra-.. .a bvor do adiamento dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pediu a palavra anGos:l.a.n.t..."'!> .. u chni: dor esclarecer, Sr. Prl:sidente- até em
tes. para encaminhar o ~erimenlO, o nobre Senad(Jr Josapbat
função é.t JJ"' ..., .. ~ ,Jr,~ VT ftu.a ao que tem dito o Senador&Marinho. Em seguida, concederei a palavra a V. Ex•.
nandes Atnlr"'tt_ ~ .l!k"UllmO$ esse assunto desde o seu comeO Senador Josaphat Marinhou usou a palavra pal3 discutir a ço. o PDT ~ r-~l.i >ml1...._' ansa questão. O Senador Emandes
matéria; por isso, teve um prazo de dez minutos.Agoxa.S.Ex1 tem Amonm s..~ .... 1..-.. ,..u·-~\ ,~u:s.. como escá em todos os doeucinco minutos.
•
_
meDI.~~.,. l l".L"'!'
.a. ~o ... n<' pan.cer do emiDente Sen.adorJosap.0 SR. JO~APHAT MARINHO (PFL-BA. Parn uma hat M.L..,-m. f! :..an • ., "' n. ... ., >rnW.. que a apui3Çio fosse até o ftm
queslão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está c QIJC' b.." .-t""..., ... ~w 11"• on.:.. ~: ...., ......, profunda das denúncias. Isso já
havendo uma certa confusão. O cOmplemento que a Coaiissão de está SC"ndo.' l('1: ,.._. J " ~.~ tco..Je:r:al e devetá ser feito pelo Suprt>
Constituição. Justiça e Cidadania votou pressupõe a aprovação do mo T nhun.., t "',.... 4- E ~ • a:w' que o Ministério PúbUco ta.mparecer. Diz assim:- _ _
__
btmuu s.x ... ~ 11 ••"'t~p.;.iopD1o_aoSupmmoTribunalFeA "'Comissão de Constituição., Justiça e Cidadania recomendenl
da ao Plenário que, antes da instalação da re~va comissão prof:.nt.io., n. w·n um. ad&&tDI!'Oto da volaçào dessa matéria
~e. determine à Mesa Direto:a que teqUeira âa Comissão -de
aqu1 oo St-B141 · ~ ~., ~ que- a apuração seja feira. Adiar
Etica e da Corregedoria. no prazo determinado. todas as diligên- ess.a vou.;.1. · n.a. ' pHf ,_. o.iJJ'ft que o Senado está deixando de
cias pertinentes".
atcndcr .a uma loo>Uo o..•' .te ntllMa&e Senador Emandes Amorim,
De maneira que o que está dito é que. aprovado o parecer.
u •f!U'.. ..; ~·- ~·feitas, segundo nosso entendiantes de se criar a comisSão. mandar-se-ia o prpcesso à ComiSSão merto. prk..,., 'YJL"M..._,. 4J" .:kttm os melhores instrumentos para
de Ética. Não é possível separar os assuntos. É o que pam;e que
eocam.ui,:u r-"u t~..-. ·~
está no parecer. salvo melhor juízo.
_
Ma.otrmo:• 11 • ..._.. J'louç.ÀO_ f.worável ao requerimento do
Oportunamente. então. pedirei a palavra para encaminhar a SetWiclr R ."''hr-n. IJot #V>õ ~} - volaÇâo.
_O SR. f'Rf 'IDI ...-n lNii Samey) :-Concedo a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. Ex• levantoo para eocanunh.u rr~o · Pf ar.· no*'": SenadorBemarooCalxal.
uma questão de ordem. ou apenas encaminhoo a votação?
O SR Bf R"" -'ROO CABRAL (PP-AM. Para encaminhar
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, levantei
a votação. Scom "'~~w., .:k, tlt'ada.)- Sr. ~idente. S~e Srs. Seuma questão de ordem para que V. Ex_& possa prestar um esclareci- nadores. o qu<r w- Jt,.cu~r rw-•co momento- e V. Ex• foi de uma
mento ao Plenário. Não há por que separar o parecer da recomen- clareza ha.bltu.ü ~r f~kkntr - e um requerimento de adiamento.
dação da Comissão.
~ --~
· ~ Agora não esarlll.""' ""~ nem o parecer pela admíssibilidade.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero lembrar ao que foi apfO\iado c ~'m 0 admdo. adendo este que o SeDado-r JosapPlenário e ao ilustre Senador Josapbat Marinho que não estamos hat Marinho. eu C' o Senador Jefferson Péres nos abstivemos de
discutindo o parecer. Estamos disaJtindo o requerimento de adia- votar, mas se d~J.a ~ber se este Plenário vai adiar ou não por 30
mento. de maneira que não há questão de ordem da parte de S. dias a votação da marina. Isso deve ficar bem claro porque. a seEx•. Muito obrigado.
guir. se este requerimento não for aprovado. vamos entrar no mériConcedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha.
lO com a aprovação oo não do parecer- da Comissão de ConstituiO SR. SEBASflÃO ROCHA (PDT-AP. Para encaminhar ção. Justiça e Cidadanía.
.
a votação. Sem revisão do orador.) ---Sr. ~idente, S~ Senado- _
Sr. ~iden~. estou observando que bá muita gente falando
ras. Srs. Senadores. é notório que estarriós diante de um grande diem se apurar a culpabilidade ou não. O problema ético ou não.
lema: se a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal nãd' eon- quando a fase não é essa.

porque-
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Peço~ sem mais delongas, cano é do seu feitio, Sr. Pxesi~
dente, que V. Ex• coloque em votação o requerimento, pois creio
que não há mais nenhuma Lidetança pam falar sobre a matéria.
O SR. PRESIDENI'E (José Samey) - CoDcedo a palma
ao DObte Seaador Jader Badllllbo para encamiiiharpelo PMDB.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Parn eucami.
nhar a vota.çio. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. szas e
SES. Senadon::s, sei que estamos a votar o adiameo.to dessa matáia
provocada pe< requerimento do nobte SeaadorRoberto Roquião.
Nessa discussão, em que pese o reque:rimellto de adia.mento.
é diíiCil deixar de discutir o mérito da questjo. Muito dillcil. Qua·

se impossiveL
O parecer da Comissão de Comtimiçió. Justiça e CidadaDia
pede a admissibilidade da instaunçio do processo parlal;lentar.
Pede. E o adeodo """""'oda a audiêDcia da Comissão de Etica e
Decoro. Nio é possivel, portanto. ouvir·se a Comissão de Ética e
Decoro. sem antes aceitar ou não o pan:oer do Senador JO$apbal
Marinho. É impossivel! A =mendaçio é apEndice ao principal
É uma simples mcomendação: antes o Plenário deve dizer se coocada ai não com a admissibilidade do prncesso. As coisas estão interligadas. e é impossível scem votadas ou çnciadas separadamente
O uolxe Senador Roberto Requião pede o adiamento por 30
Sr. Piesidente. entro no mérito do requerimento. Recomen-

do que a Bancada do PMDB no Senado vote pelo adiamento. E reCOD:Ieodo, Sr. Pmsidenr.c. sem nenhuma preocupação, a não ser
com. a minha consciência. e creio seja esse o com.portamcDto de to-dos os Srs.. Senadores.
Sr. Ptesidenle. não estou convencido de que existã ·alguma
pt""C"'dência em relação às acusações ao nobre Senador' Emartdcs
Amorim. Li todo o processo. inclusive as alegações mlalivas à tal
Comissão Parlamentar de Inquérito sobte o NarootráfJCO.
Há apenas um incídente, 00 mlatório,. com o .Pn:.sideme da
Comissão. relativo l discussiO de" alvará de garimpagem. Em ne-nhum momento. o ~latório daquela Comissão diz que o Senador
Emandes Amorim é traficante ou esteja envolvido com o narcotr:á.fioo. O =ro é uotlcia de um jomallá da província.~ lá de Rondônia. de um advogado desclassificado. que se diz advogado de Dar·
cdrafi.C3.Dte e que recebe em c:ocafna.
E bi. também. a alegaçio de que um cidaDão havia sido
morto. mas não se encontrou o c:orpo do cidadio. não se sabe
quem o matou. O resto é s6 0011vena.
Esse assunto vem desde o ano passado. O Senador Etnandes Amorim dirigiu-se. após a eleição. à Plosidiocia do Senado
reiter.ldas vezes. Faz porte do1Jl"=SS uma certi<ião de Ariquemes
atestando que o S. Ex• nio ~sponde a DCDhum processo naquela.
cidade; uma certidão da Polícia Federal de Roodôoia e outm. do
Diretoi-Getal da Polícia Fedcial em Blasília. dizendo o mesmo.
Não posso. Sr. Presidente. por dever de consciência. ter outro entendimento. QJem quiser se agachar. quem quiser se abastardar ao noticiário. que· o· faça;. inas eu não ~mcndo ão Senado
que alguém se abastarde ao noticiário.
Se houver procedência na acusação, se alguém apresentar
um fato concreto. se o Supremo Tribunal Federal pedir liceoça
para processar o Senador. devemos dá-la. Sr. Presidente. Por notícias produzidas na campanha eleitoral muitos dos Srs. Senadores
poderiam estar aqui na mesma condição do Senador Emandes
Amorim.
Sr. Presidente, por estar até aqui convencido de Que não há
nenhum dado concreto, teCOIDeildo 1 Bancada do meu partido que
vote pelo adiameDLo. para que a Procuradoria-Gemi da República
possa cumprir com o seu dever, porque tem todas as co_ndições de

investigar. e o Supmno Tribunal FederaL. de fazer a denúncia.

5!9

O SR. ADEMIR ANDRADE- Se P=ideute. peço a pala.
VIa

para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavta o nobte Seaador Ademir Audeade pam eucamiobar o requerimento. V.
Ex' dispõe de 5 mimitos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB·PA. Parn encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srls Senadoras
e Srs. Seuaclcres.. participei ativamente das discussões na Comissão de Coo.stihlição,Justiça e Cidadania. E era claro, Sr. Presidente. que a maioria dos Scnacloms daquela Comissão iriam votar
oouaa o parecer do Senador Josapbat Marinho. O uolxe Senador
Josapbat Marinho contava,. naquela altura, com cerca de S votos.
No entanto, havia um enorme constrangimento em votar contra o
seu pam:er. CODSiderando a sua sabedoria, a sua experiência e a
sua houradez.
Foi aí que a soluçio apresentada pelo Senador José Fogaça
fez com que os Scnadoms daquela Comissão votassem buscando

uma alternativa no sentido de que a questão fosse levada, antes da
Comissão Processante. à Comissão de Ética. Fui o futico Senador
daquela Comissão que votou contra o parecer do Senador Josa.pb.a.t
Marinho, & votei porque tenho consciência de que. pela primeira
vez na histbria deste Senado Federal, est.aria. se abrindo um proce5so de cassação oontm. um senador, sem que esse pedido viesse de
fora. Como disse aqui o Senador Jader Barbalbo, muitos outros
se.nadoies deveriam estar na mesma condição em que estaria agora
o nobre Senador Emandes Amorim. já que não houve nenhum inquérito. nenhuma ação policial nesse senlido. Parece que agora a

situação começa a se concretizar.
Mantenho o meu voto boje neste Plenário COQtr.l o parecer
do Senador JosaJ:bat Marinho. Mas já que existe um pedido de
adiamemo por mais 30 dias. do Semdor Roberto Requíio. que
considero muito inteligent.~ e esta Casa tem que dar tempo a quem
~de fato cuidar dessa questão- não somos nós porque até agora nada foi solicitado -. o PSB I'!Dcaminba favoravelmente ao re-

querimento.
_O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. P=ideute. peço a
pal.avra. pan. çncaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Saruey) - Senador Josapbat
Marinho, coocedo a palavra a V. Ex". já que. da vez anterior, V.
Ex• a usou para levantar uma questão de otdem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Parn encaminhar a votação. Sem nfflsão do orador.)- Sr. Presidente, SM c
SIS. Senadores, quero apenas fazer uma :ressalva e um esclarecimento que importam a miiJha declaração de voto. Em primeiro lugar. :releve o nobre Seaador José Fogaça que acentUa não ser exato
que a Comissão que. porveuowa. seja CO!lStituída pam apumr se hã
oo não quebm "c deooro parlamentar. não teoba condiçãO de laiga
apna.ção dos fatos.
O § 2• do art. 33 do Regimento lutemo dispõe:
Apresentada ou não a defesa, a comissão, após proocdcr às
diligências que entender uecessárias. emitir.l parecer. COO:cluiudo
por projeto de =olução. no sem ido da perda do mandato oo do ar·
quivamento defmitivo do processo.
O Regimento. portaDto, Jm'Vê a devida apuração dos fatos,
ou sejl. a instrução do processo parlameD.tar.
Em segundo lugar, tendo feita a devida distinção entte o
processo polítioo-parlameutar pam a perda do mandato e o pcoces·
so judicial para defmiçãó de crime. como Relator não posso votar
pelo adiamento. porque seria proclamar a ilegitimidade do meu
voto. Há que distinguir as duas siblações, sendo que este pioccsso
que .aqui se abriria não dependeria absolutamente de nenhum pronunciamento, nem da polícia. nem do MiDistério Público e nem da
Justiça. Ali se cuida de crime e aqui do processo politico-parla-
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mentar, panl apuração de fato que possa ou não constitnir violação cesso contia quem exerça" maridato parlamentar tem que obedecer
do decoro parlamentar.
a um rito tOO.o especial. prioritário soln qualquer outra. coisa. ToPor essas razões. voto conlra o adiamento.
dos os juízes que tiverem que dar parecer, prommc:iai..:se em qualO SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, poço a pa- quer denúncia contra parlamentar. essa açio terá que ter prioridade
lavra para encaminhar a votação.
~ qualquer outr.t. até para não vivamos isso.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Quero iDfomw ao
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coocedo a palavra a
V. Ex• par:a encaminhar a votação.
- nobre Senador Roberto Freire, c:p.~e levantou questio de ordem, que
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB.cE. Par.t encami· a Mesa colocou oa Ordem do dia e em discussio o puecerda Conhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PSDB missão de Coostituição. Justiça e C'Kladania. Faz patc inl:egtame
foi um dos partidos que solicitoo a V. Ex1 esclaxecimenlO dos fa- des$C ~o adendo que foi lido pelos Seohcxes Senadores. De
tos. Em .momento algum fizemos qualquer tipo de acusação. Exer- maneira que a Mesa não tem como intcrfe:rirnoparcccrdaComiscemos o nosso direito de pedir que o Senado esclarecesse os fatos, sio de Constituição, Justiça e Cidadania. fazendo de for.dll. oe.obuque eram públicos e nolórios. Esse foi o nosso objetivõ. de forma ma qualquer modificação DO puccer.
clara. Inclusive encerramOs nossa solicitação. dizendo: o PSDB
No momento. estamos disculindo. repito, apenas o adiapede a ímedial.a apuração dos fatos. esclarecimento e providência. meoto da mal6ia. A di.salssão e!IU sustada.
Isso foi o que desejamos. 6 isso que queremos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pelaConsideramos válido o pedido de adiamento px 30 dias, vta pela ordem
porque nesse período poderemos obter maiores informações para
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- V. Ex• já pode conque o fato seja esc~dl'\. O Senado Federal, em minha visão, traditar.
não pode deixar nenhuma acusação passar em brancas nuvens.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR..SC. Pam. CODtraditar.
Tudo deve ser esclarccido.
Sem revisão do orador.)- Muito mais que CODtraditar, vou c:omc:nApoiamos o pedido de adiamento.
- tar, porque vou ao encontro do que o nobre Senador Roberto FreiO SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidento. peço a pala- re suscitou.
.
- .vra paia uma que>tão de ordem.
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES - V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' a pala- então, est.l COD1radilando.
vra. para uma questão de ordem.
•
O SR. ESPERIDIÃO. AMIN - Eu conlllldito pcxque vou
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para uma questio oferecer uma altemativa e, com isso, satisfaço a todos :regi.mco.talde ordem. Sem -p:visâo do orador.)- Sr. Presidente. o que estamos mente.
voomdo é o adiamento da discussão do parecer da Comissão de
Ftz um apelo ao senador' Roberto Requião DO sentido de
Coastituiçã.o.Justiça eCidadania,por30 dias.
acrescentar ao seu requerimeniO uma diligêDcia que. creio. iii ao
Eu gostaria de saber da Mesa se é possível um destaque eocoJlll'O da nossa preocupação. Se o Senador- Roberto Requiio
para :recomendação. feita pela pn5pria Comissão de Constituição, coo.cordar - S. Ex.• me adianta que já o assinou -· permitiriamos
Justiça e Cidadanía, que é algo disiinJ.o do pam:er, inclusive fruto cb~gar a um consenso.
de outra votação. Ta:nr.o é que o pamcer do Relator foi aprovado
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. PresideiU. peço a
com o voto deste Senador e a recomendação. com a sua abstenção. palavra pela ordem.
Foram duas votações.
_o SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a palavm o SeEa. queria saber se é possível o destaque.. Parece-me que a nador Epitaciq Cafeteita.
posição mais consentânea com este fato é a <de que. antes da instaO SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR~PA. Pela ordem.
lação da respectiva Comissão Processa.ate. eucamizlhe-se à Comis- Sem ~eVisão do orador:.)- Sr. Plesidcme. Sr's Senadoms,. Srs. Sena·
são de Ética..e à ~gedoria. a fim de que, num prazo de 30 dias, dotes. na forma do Regim.enr:o. a·O;missio de Ética pode apmar.
realizem diligências ••investiguem e
os fatos, para. aí. sim.
A questão de~ cplC levanto é DO smtido de saber &l6
se inslnlii o processo.
· onde a Comissio de Elica do SeDado pode lá fooa buscar eJemm..
Parece-me que, se adotarmos essa posição. não estaremos tos que digam da culpabilidade ou não do Seuador Emancics Amoprocrastinando nem adiando uma discussão que, inclusive, Dio rim. Parece-me que vamos quemr entregar il Comissio de Ética e
pode vir para o Plenário da fozma que está vindo. pois alguém ao nobie Comgedor. Romeu Tuma. uma wefa dillcil de se depode levantar que existem !'penas noticias de jamais, que isso nio sempenhar. porque falta a um e a outro co.odições legais de pelqllié falta de decoro. algo que seja feito pa13. que aqui se possa produ- rir. de buscar provas onde estiv~m. se exiâimm.
zir uma discussão. Até pcmjue não quero entrar nessa disaissio
Que ga.r.mtias este Congiesso dá à sua Comissio de Ética e
sem ter conhecimento mínimo de fatos que possam ter sido inves~ ao seu Com:gedor para 0 clesempeilbo dessas fimções previstas no
tigados e apurados antes da Comissão Processante. como foi soli- Regimento Interno do Senado?
citado pelo PSOB e tam.Mm. com a juDtada do Pr. embora o PT tivesse sido algo extra pctita. aqui inletp<'el.'ldo pela Casa. Mas o
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A fimçio de ~
fato é que. com isso. estarlamOs dando continuidade. sem que isso gedor está perfeitamente defmida no Regimento. Teuho absoluta
implicasse ainda a instalação, tal comp manda a recomCD.dação da certeza de que o Senador Romeu Tuma teri. como nmma segnir
Comissão de Coostiruição. Justiça e Cidaclania. A Comissão de estritamente o detenninado na lei.
Ética. e o Corregedor poderiam DO$ informar. dentro do prnzo de
Sobre a mesa,. o ~erimento do Senador Roberto Requiio
30 dias. para tennos. aí, sim. fatos investigados sob diligência e com o adendo sugerido pelo Senador Esperidiio AJ:njn que será
condições de saber se devemos instalar uma Comissão Processan- lido pelo Sr. I" Se=tário em exerclcio, Seoador l..evy Dias.
te, independeote de qualquer coisa. E essa qualquer roisa de que
É lido o seguinte
falo é a exigência ao Supremo e ao Minist6rio Público. se for o
caso. para que agilizem..
REQUERIMENTO N" 426, DE 1995
Uma das posições importantes que este Senado - e,~ claro.
Nos termos do azt. Z/9, alínea c, do Regimento Intemo. reeste Congresso - tem que tomar é no sentido de que qualquer pro- queiro adiamento da discussão do Parecer~ 89. de 1995, a fiiD de
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ser feíta na. sessão de 27 de abril de 1995. a fiiD. de que a Comissão
de Ética e. na falta desta. a Coc:egedoria do Senado. promova as

diligências pertinenres à investigação dos faros que possam instruir
o proc:esso.
Sala das Sessões, em 29 de lllJliÇO de 1995. - Senadon:s
Roberto Rcquião c Espcridião Amin.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimemo lido
harmoniza as opiniões levamadas em pleDário.

EmvotBçio.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Pzesidente, poço a
palavra pela oolem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex• tem a pala-

""''

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.
Sem revisio do omdol)- Queria iDdagar- releve V. Ex'- como é
pc»Sivel votar o RcquerimeDC.o. pOIQUe parece- os autores esclarecerio- que. comes~ Requerimento. adia-se a maléria. mas ela vai
logo~ Comissio de Etica.
Ola, não foi isso o proposto no puec:er da Ccmi.ssão de Justiça. o da Comissão de Justiça decidiu ..,e. ames que_ se
criasse a com.isslo pmc:essante, a matéria fosse à Comissão de Bica. No entaDlO. esta proposta pressupõe a aprovação do puecer
~ o adendo. Estamo& subvertendo o ~ da referida Comissão. Peço a alençio de V. Ex' para este fato.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Co!Dllmco· a V. Ex'
que a Mesa está submetendo o Requerimento ~acordo com oRegimeDlo. pedindo o adiamento de t:rinta dias. E essa a matéria colocada em votação. com a mgumcntação que se segue pelos aurores do Requetimento.
O SR. JOSAPHAT MARJNHO - Então. Dilo se considera

o cOmplemento que ácaba de ser lido?

O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- A matéria está sendo adiada por 30 dias, mas com· o adendo do tequ.erimento que
acabo de ser Edo.
O

!iR. JOSAPHAT MARJNHO- Releve V. Ex'. potqUe

Dio posso dialogar oom a Mesa. mas estoU JIPCIW' pedindo a atenção para este filO: eslllm<>S subvertendo o parecer da Comissão.

O SR. i'RESIDENTE (José Samey)- O Plenário é absolupam rea~sar esse pedido de adiamento e p:osseguírna dis<:ussio, aprovando o pum=.
tamente soberano

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Pzesideote, eu me
silencio; a Mesa sabe como "!elhordefender a posmra da casa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Muito obrigado a V.
Ex'.
A Mesa cumpre o dever pam com os Srs. Senadotcs na execução do Regimento. Estou submetendo o pedido de adiamento
po< 30 dia> da matétia, 005 tmnos em que está for!Dlllado.
Se o Plenário o julgar procedente, aprová-lo-á; senilo, recusá-Io-6, e voltatemoo à discussão da matétia.
O SR. EPITACJO CAFETEIRA - Sr. I'Iesideme, poço a
palavm pela oolem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coocedo a palavra a
V.Ex1

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem.
Sem .evisão do orada-.)- A questão de melem feita a V. Ex•. ainda h& pooco. não foi no sentido de $3ber se o Regiplento dá essa
antaridadc ao 1lObR: Com::gecl9r ou :l Comissão de ELica•..xnas se o
Co!mgedor e a Comissão de Etica, em caso de se dirigirem à Polí·
c:ia Federal, ledo a resposta se pode essa Comíssão de Ética per-
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quirir 6rgã.os do Governo, pedindo informações. e eles estariam
obrigados a dá-las. Foi nesse sentido a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A I'Iesidéncia confmna. a V. Ex• que o Sr. Corregedor só tem condições de responder, porque tem a sua função delimilada pelo Regimento.
Vários Seaadon:s pediram a palavra pela ordem. Concedo a
palavra ao Senador José fogaça. obedecendo à melem do pedido.
. O SR- JOS~ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, parece-me· que as coisas estão
encamifflundo-se de maneira equilibrada e h.umôDica. Ficou muito bem situada a diferença emre os dois documentos pelo pronun-

ciamento do Senador Roberto FreiJ:c. E o Senador Roberto Requjio. _; . .,....,. oom o Sel!ado< Esperidiio Amin. enc:uninllarun
~.agora.. o~ Não há dúvida quanto a isso.
É preciso deixar claro que o acionar da C'om:gedoria é uma
decisão da Mesa. Ela é quem deverá, po< recomendação do Plenário e da Comissão de Comtituição. Justiça e Cidadania. acionar a
Conegedoria, o que significa dizer que estamos decidindo algo absoluLameD!e COll'ei.O, justo. O Senado não se exime, o Senado não
foge à JeSP.ODSabilidadc, o Senado assume. desde já. o trabalho invcstigatório através da. sua Corregedoria. sem prejlízo de votar o
parecer, no devido tempo, confOl'DlC requer o adiamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sam~L-_Eu queria explicar
ao Plenário que estamOs votando o reqO.erimemo de ·adiamento,
can o adendo sugerido pelos seus autores. dentro do Regimento.
uma vez que o Sr. Corregedor da Casa. mesmo ex officio, sem
essa recomendação constante do mJUerimenlo de adiamento.
pode. por sua iniciativa, fazer diligências dessa natureza. E é nesse
sentido que a Mesa aoolhe o ~erim.ento de adiamento por 30
dias., e o Conegedor o Reebe, com uma recomend.açio. já que é
atribuição ~ ele pode. ex oflic:io, fazer as diligências que desejar. necessárias ao decoro da Casa.
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Pzesidente. poço a pala-

vra põ1a Oidem.
O SR-PRESIDENTE (José Samey)_-Pela ordem. oonoedo a pa.lavta a V. Ex.•.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem. ·
Sem revisão do Orado<).
Sr. Presidenle. esta discussão está levando o Plenário à divergência por en-o origibaL O parecer da Comissão de Iustiça admite a instam2ç!o do processo parlamentar. Se não tivéssemos
discutindo o adiamento, estaríamos, no momeniO em que se votasse o parecer do Senador Josapbat MariDho, instaurando, auiOma.ticamentc. o processo após a decisão. A n:oomendação é diven;a do
parecer do Senado< Iosaphat Marinho. Por quê?
"A Comissão de Constituição e Justiça recomenda ao Plenário que, antes da instalação da respectiva Comissão processante do julgamento do Senador Emandes
Amorim. detenni.ne a Mesa a audiência da ComisSão de
Ética e decoro parlamentar."
Como poder apreciar o parecer do Senador Iosajilat Marinho que, se aprovado, instaur.t o processo? E, como, ao mesmo
tempo. aprovar a repi'CSeD.tação da Comissão que diz: "antes da
instauração se deve cuvir a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar." Então, esta recomendação serve como preliminar da Comissão de Justiça ao PlenáriO. Aceita a preliminar. não se pode ·iDstaumr o processo; aceito o parecer do Senador Josapbat Marinbo. está
instauxado. Sr. Presidente, ninguém está interessado em ganhar a
discussão, mas em encontrar uma solução. Creio que V. Ex• dará
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uma recomendação ao Plenário. neste momento. alertando a todos
que a Conegedoria da Casa pode fazê~Io. independente de provocação". V. Exl lembra. Então, não vejo, Sr. Presidente, onde haja
conflito em construi.Imos esta solução: adiarmos por 30 dias e, ao
mesmo tempo, o Conegedor cumprir o que já estabelece a resoluçãoquetratadoassunto.Considemvamuitomaisdificil,Sr.Presidente, conciliar uma_ tecomeudação, que nos mandava primeiro
Oll\'Ír a Comissão de Etica e Decoro Parlamentar., e um pam::er. que
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S. Ex.ls serão atendidos.
Pergunto ao senador esperidião amin se ainda deseja usar da
palaVTa.
O SR. ESPERIDIÃO Al\fiN- Desisto de usá-la, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Voltaremos aos
opradores inscritos após a Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o

automa1icomentc, se aprovado. instalava a comissão processan!e.
Então, Sr. Presidente, mais uma vez. a Liderança do PMDB seguinte disalrso.)- Sr. Presidente, Sr's Sena~s e Srs. Senadorecomenda aos seus lidetados acompanhar o requerimento de adia- res, após completados pouco mais de 100 dias do Governo Fermento com e~ construção. que foi feita agora, da audiência da nando Henrique Cardoso, pode-se dizer que o Pais, mesmo eo.frenComissão de Etica e Decoro Parlameot.ar, por' inteiDJ.6dio da Cor- tando algumas turbulências, de ordem externa e intema,. segue caregedoria. Sr. Presidente. O que acho incompatível é se votar o pa- minhando. oom p_rudência e fliDlem. em direçio à sua estabilízarecer do Senador Josapbat Marillho com a preliminar que pzii.ica- ção econômica. E um processo. conforme defmição do próprio
meme confli1avL Na bom em que o aprovássemos, como ficaria? Presidente da República, para o qual tem tido enorme importância..
Estava instalado ou não instalado? Para se aceitar a recomendação. sem dúvida. a manutenção do Plano Real. o que me leva a defennão estaria instalado.
- dê-lo enfaticamente no sentido de contribuir pam que não venha a
Entio, o eno é de origem. Sr. Ptesidente. E este Plenário sofm- maicns percalços, permitindo que se alcance, em tempo hátem a obrigação de construir uma solução para esse problema. Re- bil, o nosso objetívo de crescimemo e de desenvolvimento sóciocomendo à Bancada do PMDB que apóie a co.ostmçRo que foi en- econe.mic:o;
Certamente~ deve preocupar-nos a todos o fato de que o
cootrada agora, no sentido do adiamento, ~mendando a ida para
quadro cconômico tlllllldial, partiadarmente a sua complexa e difia Com:gedoria e a Comissão de Ética e Decoro Parlamenlar.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço ao Plenário ci1 situação financeira atoal, possa vir a. desencadear um coojunto
esta Casa tem tido dias de taiXWJha harmonia. discutindo com a de dificuldades para a nossa ocooomia. levando ao agravamento
maior chm:za. os nossos problemas- que colabore com a Mesa. no das nossas condições sociais. E. sobretudo, preocupa-me um possectido de votar uma solução que. acredito, harmoniza os pontos sível aumento da jí acenblada conceo.tração da renda no País., fato
de vista do Plenário.
que poderia conduzir-nos ao eof:rentamento de sérios problemas.
A Mesa considera também proccdeme a alegação do Sena- problemas similares aos que boje arrostam a Venemela. a AI!entidor Josaphat Marinbo de que os pedidos de requerimento de adia- na e principalmente o México. Esses setão lema de pronunciamento meu noutra oportunidade.
mento não podem eóDdicionar esses adiamentos a qualquer diliEnttelaiUo, Sr. PtesideDle. St's e Srs. Senadores. a -minha
gén.cia; apenas o adiamento que Q Regimento Intemo pemrite é
esse. Mas. em face de o próprio. Regimento Interno- atribuir ao atenção está voltada justamente priii3 o que. na minha opiniio. é o
Corregedor a função de poder tomar providências ex of6cio e tam- DOSSO trunfo maior até agora. que é o de termos Oánsegtiido manbém providéncias por recomendação da Mesa, nos termos do arL ter a inflação devidamente controlada em níveis ínfimos, se com;>', § !•._da Resolução ri' 17, que diz que "o Com:gedo< poder.l, parados com os 50% das >"ésp=s do lançamento do Plano. E o
observadOs os ~ceito$ regimentais e as orientações da Mesa, bai- que é mais signiflCalivcx sem o concurso dos experimentos heteroxar provimentos oo sentido de prevenir pei-tutbações da ordem e doxos do ccngelament:o e outros. de caiáler ortodoxo, que tanto
da disciplina no âmbito da Casa", poder.l o Sr. Com:gedor levar nos causarã.m probl.cmas. ap6s terem oferecido ao povo brasileiro
em consideiãção ãS- põnâerações eoilstantes do requerimento de a ilusão de uma. rápida solução para a crise da inflação e a cooseadiamento. Penso que assim barmooizaremos perfeitamente a cJe.:. qílente poss1'bilidadt de crescimento ec::on&oico. sem maiores problemas. Um feito 'lUC. sem lugar a dúvidas. devemos proanar
cisão do Plenário.
manter com todo nooso empenho.
Em vexação o requerimento de adiamento da matéria por
No entanto. ao posiciooar-me desta maneicl. não quei'o evitrinta dias.
dentemente eximir-me de algumas tesetVas e preocupações quanto
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- - ao processo de estabilmlçio. Por exemplo: seria. sem dúvida. um
tados. (Pausa)
sério equívoco descoohecer que esse desempenho clanmente posi_tivo em termos de combate inflaciooário baseou-se. em grande
Aprovado.
medida. na aplicação de uma condição ex:tema que hoje já não
A matéria voltará à Ordem do Dia no praZO estabelecido mais acontece. Ou seja, a maior parte do declínio vertiginoso das
pelo Plenário~ e o Sr. Conegedor tonwá as providências recomen- taxas de inflação. hoje situadas em m6dia no patamar mensal de
dadas pela Mesa.
2%. foi conseguída. efetivamente. com base em uma. âncora camO SR. JOSAPHAT MARINHO - Coos1gnado o meu voto bial. que mais cedo ou mais tarde. por conta de uma. forte valorizacontrário, Sr. Presidente.
ção do Real perante o Dólar, teria que Sei' tevista. com todos os peO SR. PRESIDENTE (José Samey)- A ata ,.gislr.llá os rigos daí decorrentes.
Âncota cambial esta que. durm"' certo tempo. pôde seguvotos de V. Ex.Js.
O SR. JEFFERSON PERES -Sr. Presi<leote, quero regis- -- rnr-se em uma entrada maciça de capitais externos no Pais. para fi.
oa.nciar os déficits na balança com.Cicial e no balanço de t:ransaçõtrar meu voto contrário. Acompanhei o Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O voto de V. Ex• es correnres do País. o que, depois da crise mexicana. paSSou defiserá registrado pela ata. como também os dos Sena~s Ant.OníO- nitivamente a não ser mais possíveL TaDI:o assim que não há cano
Carlos Magalhães, Waldeck Omellas e Bematdo Cabtal. PO!EUDID não compreender a inevitabilidade da coneçio de rumos do PiaDo
ao Plenário se bá mâis algum Senador deseja que seu voto conste Real com relação a esse aspecto. Ou seja. as mudanças que a equipe ecooômica empreendeu .oa política cambial, que. entre outros
na Ata. (Pausa)
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aspectos. vieram par.t. gar.mtir a desobstrução do caminho da estabilização econômica do País, à medida que a manutenção daquela

política traria indubitavelmente seriís.çímos uanstomos para o Brasil. como ficou plenamente evidenciado pelos sucessivos déficits
comerciais. desde novembro do ano passado, culminando. em fevc:reiro. com um saldo negativo rec.otde. de USS 1.()95 bilhão. o
maior dos últimos vinte anos.
Contudo. Sr. Presidente, Stls Senadoras e Srs. Senadotes.
pot mais que compreenda a referida inevitabilidade, não me parece
que sejam suficientes apenas esses ajusaes no cámbio., através da
mera formalização de uma faixa de variação diúia da cotação do
dólar, como fez o Banco Cemral na segunda semana de uwço. com
visl2s a <:0010r os topetidos déficits na balança OOI>let'cial do Pals.
Serão, a meu ver. necessárias medidas muito mais acentua·
das, tendentes a desonerar cada vez mais nossas exportações, ao
mesmo tempo em que se deve tomar medidas seletivas. e Dio generalizadas. de contenção das importações. Para que o objetivo de
teunos a1é o flm do ano o saldo positivo na balança comercial de
USSS bilhões possa ser alcançado. sem que se cause grandes cx.-

pressões inf1.acionárias.
Além disso, causa-me certa imr.mqüilidade o forte aumento
simultâneo das taxas de juros. visando evitar uma grande fuga de
dólares do Pais e manter a forte atração aos capitais exttmos. E
essa preoc::upação. eVidentememe.. Sr. Pzesidente.. Srts e SI$. Senadotes. não se dá sem :razão, pois. se essas taxas de juros. em nível
altíssimo. demonuem mais tempo do que o tecnicamente necessário em vigência. temnos a forte possibilidade de que o cODlrole in~
flacionário venha a serenftaquc:cido.

O Sr.Ney Suaswna-Penn.ite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço V. Ex' com pnur.
O Sr. Ney Suassuna- Senador Humbclto Luceca, gostaria
exatamente de fazer a colocação ~ que é impossível o progresso
de um país com as taxas de juros nos oíveis em que edo. Se Dão
houver controle. temnos problemis muito sérios. A indicação do
PMDB. quando votou os 12% ao saber que juros não são tabelados dessa forma.. foi pura e simplesmente pu:a fazer um indicativo
de que o nõsso Partido estA. insatisfeito com a amai administração
das taxas de juros pelo Govemo.
•
O SR. HUMBERTO LUCENA -Tem V. Ex' toei& r.Wo.
E coloccu muito bem o ool:ce Líder da nossa Bmcada. na ocasião
cm que· se apreciava aquela matéria em plenário. quando ~
que não 6Dhamos como deixar de apreciar o projeto de lei complementar que :regulava a taxa de ,)nos de 12%. sobren.tdo em face de
coostmtes decisões do Supremo Tn"buml Fedem!.
Se tivéssemos que mudar essa situação. segui:damos o camiDho de uma proposta de emenda constituciooal que fi.ZeSSC mida Cada MagDa aquele disporitivo que foi colocado ali. no
meu ponto de vista. mesmo sem ser economista. como uma excresc:&cia. PotqUe. na verdade. quem faz a taxa de juros é o mercado fmanceiro.
.
Voltando ao curso de minhas considerações.
Se bem que as recentes de<l1I3Ções do Sr. PO..io Arida. tan·
to nesta Casa. na Comissão de ~otos Econômi~ quanto na
Câmara dos Deput.dos~ sobre esses aspectos foi justamente no
sentido de demonstrar a plena consciência por parte da equipe econômica de niio se poder proloogar essas altas taXas de juros por
muito tempo.
Entretanto~ quantO a isso. iocontestavelmente. fala mais alto
toei& uma lr.ldição da história =nômica !mlsileir.L. Tradição esta
que. à laiga. tem demonstrado o equívoco de se }Dticarem altas
taxas de juros por algum tempo em nosso País. Que apenas cootribuír.un para o aumcoto do endividamento mobiliário io.temo do
setor público. elevando, em CODSt'qllência, o seu déficit. determi-
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nando que o País enveredasse em uma ciranda fmanceira perversa.
cujos reflexos se deram pelo enorme desestimulo à economia produtiva. Sem mencionar os efeitos sobie os pn:ços dos altos encargos fmanceiros a ele repassados por coma dessa política. Tudo
isso contnõuindo. logicamente. para que não se ccmeguisse. em
momento algum. que a inflação fosse realmente debelada.
Ao cootmio. às altas taxas de juros ccmespondexam quase
sempn: conjJDIUt'aS recessivas. que. ao invés de p1rgar o meteado.
contendo a inflação. como muitos economistas pretendem. apenas
nos levamm à estagflação. Isto é. a um quadro de estagnação
acompanhado de inflação cronica. sempre proma a alçar-se para
patamares de uma hiperinflação. Confnmando-se. assim. plenamente as análises. do economista Inácio RangeL cujas conclusões
sobre a estrutura fortemente oligopolizada da nossa economia
mosuam que a inflação c a teeeSsão estão. no nosso caso. fortememe vinculadas uma a outra.
No entanto. explicitadas essas ressalvas e preocupações. de
resto. como disse, já aliviadas em grande poru: pela poslll.a prudente a respeito assumida em tennos comtos pela equipe ecooômica do Governo. devo. neste p:m.to. voltar a ICSsaltar a necessidade de que "' produza uma forte resultante de forças que petmita
assegurar ao Plano Real a sua continuidade.
Por exemplo. Sr. ~sídcnte. Sr's Seoadoras e Srs. Senado-res. DO tocan1e aos problemas referentes às mudanças no câmbio.
não me paxece que sejam cocretas as intervenções com que muitos
têm procurado assacar às Diretorias do Banco Centtal. em particu~
lar à sua Presidência. a responsabilidade pela crise que o merado
fmanceiro desenvolveu em face das modif:teaÇÕCS na política. cambial.
Na verdade. a minha sincera impressão -é a de -que esses teIlham decorrido não simplesmente de prováveis erros técnicos ru
supostos deslizes ou vazamentos de informações privilegiadas
pua o mercado fmanceiro. Fatos esses que. como todos têm visto
e ruvido. estão a merecer um tiata.mento de petfeita uansparência
por poru: do Govemo. tendo-se eviclenciado, após as expiieações
coovinc:eDtes do Plu:idenle do .B.mco Centtal. DO Senado e. sobrerodo. na CâmaJa. que não são esses os vetdadeiros questionamentos que devemos fazer neste momento.
O maior problema. a meu juízo. e imagino que isso não escape ao domínio de: todos nós. está muito mais nas constaDtes memetidas c:speculalivas CODtia. o real. que têm suas taí:zes na já citada situação sui gco.eris. na qual mequ1l:lar:am as fmanças intemacionais. O que tem sido demo.osttado cabalmente pelas movimentações plenas. de uma histeria iD}lstificáveL nos últimos tc.m:pos.
em nosso mercado cambial e acionário. per fcnça dos reflexos negativos do compol1amento incquicto e desconfiado do mercado fi.
nanceiro mundial, que, como diz o joma!ista IW!f Kuntz, tomouse hoje um ven:ladeiro megacassino. Um ~ em que os capi·
tais especulativos. boje estimados em US$13 trilbões. segundo o
BIS. o Banco Centml internacional com sede na Suíça., fluem errática e rapidamente. pondo em risco as moedas nacionais.
Evidentemente. Sr. Presidente. s:n Senadoras e Srs. Sena~
dores. essa siwação objetiva leva a que. sem sombra. de dúvidas.
tenhamos de imprimir agora uma ênfase muito maior na chamada
âncora. f:tSCal. O que sigci:fica. a necessidade de se avançar de modo
mais npido. mas. nem por isso. com menos debates e menor aprofundamento. oo processo das refOIIIJaS esuutmais do País, que o
Govemo de Fernando Henrique Carooso. justiça seja feita. vem.
com: deuodo. buscando implementar. não se vislumbrando. no momento. outta saída capaz de garantir ao País a~ desejada Cstabilização O<:<lllÕmica.
Força é convir. porém. que essa discussão em tomo das mfonnas estruturaís do País. alcançando profundamente a economia.
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tem que passar por um debate amplo com toda a sociedade civil sabe ser govemo e ai da oposição que Dão sabe ser oposição. O
organizada, para que possamos chegar aos objetivos eolimados e Govemo. pcxW11.0, não tem recuar. Por que duas ou três manifes·
evitar, assim. maiores turbllências na álu: social
taçl5es OCXliiOI11Dl? Por que dois C3Ddidalos à Pn:sidência da RepúAgora mesmo temos conhecimento, attav& da impnmsa re.. blica, detrotados na úkima eleiçio, -..,_., e dizem que são
levisada, falada e escrita. de que o Senhor' Presidente da Repúbli- con1ra a mforma? Eles t&n esse direito. O Coo.gres:so Nacional
ca. através da sua área ccoaômica. já. estaria assentindo DO adia- esti pronto pua moeber a discordância. mas não para receber o
menr.o da chamada mforma da Previdência SociaL a fm de que o grito. O grito Dio nos interessa. O que nos in.leressa no contradit6Governo possa se comunicar melhor com a Naçlo, levando 10 co- rio democ:tili<o 6 a .cliscoa!incia. Que discordem, que digam oode
nhecimento de todos, sobretudo daqÚeJas camadas mais atingidas bf. ccp.dvocos, mas que cootribuam pua o debate. Este IeCUo, no
por certos .aspectos $CUS. prineipalmeutc no que tange 1 a1tctaçla meu enteDdimento. ~.perigoso. Hoje. aln-se mão da :reforma na
de benefícios, dando uma id6ia mais exala,. que posSa traoc;iüizar Providencia Social, amaJJbi. espalha-se que CSJIU refomw todas
a todos os cidacmos.
- Dio sio convenientes para o Pús e, entio. recua-se das refomus
O Sr. Jader Barbalho- V. Ex• me permite um aparte, Se.. econ&nicas c fiCI.-se inibido e acuado e nio se enviam nem as re-nadorHumberto Lucena?
fomw tributúiaa. O Ptesideute da República se elegeu com a
O SR. HUM.BERTO LUCENA - Com mu~o pnzer, no- baudeila das refcxmas, promei<Ddo a reforma constitucional. Enbre Líder. Seoador Jader Barl>albo.
tio, Senador Humberto Luceoa. ao pedir pmlio a V. Ex' por ter·
O Sr. Jade< Barbalbo -Senador Humberto Luceoa. desejo me aloDgado ....., apute, gostaria de acrescentar que o discurso
cumprimentar V. Ex• pelo proDUDCiamcnto que faz. em que uu.a de V. Ex• 6 o de um homem que ao longo do tempo ""'""P•Dl>a a
de assunto que é de substancial i:mportincia pua. a sociedade bn.- vida mcicaal. participando deb., e IIaZ pam o debate, nesta !Jitde,
sileim, a questão da estabil~ da moeda. Sem a estabilizaçio assunto da maicr importiDcia. Neste momento. o País tem que dida moeda. fatalmente, retomaremos o JXOCCSSO inflacionário galozer se quel"efetivamente a esta.bilidade ou a instabilidade. Temos
pante com todas as conseqiiências iDevitbeis, nio s6 no campo da provado ao longo do tempo a instabilidade e desejamos a estabilieconomia. mas no campo social. agravaDdo portaDto a ~dado dade. CUmprimen!o V. Ex• pelo discurso que faz e quero dizer que
social que aí está. V.
com muita propriedade. mostra a sua estarei atento a~ o final de seu pronunciamento peb. contriruição
preocupação em relação As refomw coostiluciouais. iDciDsive que v. Ex' di ..... importante debate.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço as palavms de
com as manifestações que começtm a ~· :relativas a um ~
cuo do Govemo em mlaçio 1 proposta da Plevid!ncia. Ao cump:i- V. F.x-1, qoe nmito me scnsibiliza:m.. e devo dizer, nobre Udet Jader
mcntar V. Ex• pela preorupaçio que tem. com a estabilidade da Barbalbo,que WiDpiWUdo a posiçio de V. Ex•, quanto a uma cermoeda. isto é, com o sucesso do Plano Real, que todoS nós dc$cja- ta peq>lexidade di.mte desse anúncio feoo pela impiensa de que o
mos, gostaria de considenr que o Brasil, ao Ioogo da ma história, Govemo eolaria admitiJxlo a posso"bilidade de adiar a oprociação. pi:.:
não teVe um momento tio oportUDo e tio bom. política e ec:oaomi- pm1e OlnsJ=o Nacialal, da reforma pertinente à Previdência Social.
camente, pua encaminharmos ref~ neste País. Temos um PreTctlbo pua mim que o Govemo. com isso, quer ganhar um
sidente eleito em primeiro rumo com o apoio de 40 n:plh&:s de po1100 de tempo. Não a=dito que o Senhor Presidente da Repú.
brasileiros; temos um Conpsso;·(Jiase que na sua integmlida.de~ blica teDha em mente qualcplertea.Io em face de manifestações porenovado. à exceção de um terço do Senado Federal; temos reser~ pu!aes, potque Dingu6m mais do que Sua Exce!SDcia 6 um demc>vas que nenhum outro Govemo na história deste País teve a opca:- aata. c. sabe muito bem. que essas mmifestações são naturais :mm
tunidade'de ter. Há toda uma IU!Siedade, po< porte da socieditde regime de~.
bra.sileiia. para que o Governo possa acertar. Portanto. as preocu~
O que me parece mais provãvel6 que, diaDle da cootrov6rpações que V. Ex• manifesta sio segunmente as que ~ sia J!013da DO próprio Congresso e DO seio dos plÓpriOS Partidos
toda a sociedade brasileira e devem fimd•mm•_aJmente iDquit:Ur os que o apóiam, que fazem parte de sua base de sustentação parla·
homens e molberes respoosáveis pela díroçio deste Pais. Quero, meuar, entre eles o PMDB, Sua Excelência esteja querendo goSenador Humberto Lucena. no momento em que annprimcmfo V. nbar. oxplicitar melhcr a real posição do Govemo,levamlo, sobreEx• por trazer esse tema .ao debate.. especific:arnente em :ndaçip a melo, o Sr. Ministro da Previd&>cia Social, Reinbold Stepbanes.
um possível n:cuo. dizer que Dio coucordo com de. O Govemo. nio s6 ao Seuado Fedem! oo i Cimaia dos l>epltados, mas, quem
há muito te:aipo, vem afirma.Ddo que a reforma da Previd6Dcia 6 sabe, i JllÓ!lli' televisio, pam acalmar =tos ,..,... da sociedade,
essencial para o País. O Prosidente da Repolblioa, ji em .,._.ma prinripslmeotc up1eles que estariam sendo mais visados por uma
eleiroral, tratoo do assunto. Na sua despedida no Senado. tl.mbém. porte dessa refcm>a c:onstiblcional, no que for pertinente aos beDeo fez, como no seu disc:urso de posse. O MiDistto da Previd&cia l!eios, priDcipalmeDte As aposentadorias e pensões.
Social teve opoitUDidade de fazer expooiçio à tept<S<lllaÇio pula·
Como bc::m ace:ntuou Sua. ExcelêDcia, o Senhor Presideul:e
mentar de todos os Partidos, inclusive à repre$Ultaçio siodical. O
da Repóblic:a, <lesde o inicio , . _ . foi sua preocupação o mpei·
Presidente da Rep6blica mmiu o Conselho Polftico para discutir o to""' direitos adquiridos e As expectativas de dizeoo. Então, 6 preassunto, quando tivemos opodliDidade de ouvir os MiDisuos da ..ciso qoc se chegue a um denominador comum em tomo disso,
Justiça e da Previdência SociaL O Govemo enviou pra o Coo· pm que essa refoana. da PrevidBncia Social, que 6 u~geme e inag:resso a emenda constitucional pua a reforma da Previd&lcia e. dif..vel. cano diz V. &•, veuha. a ser feita. sem maicms problemas.
de tepente, Senador Humberto Lucena,. hi um ~ Um recuo DO Coll8fOSSO Nacioual.
por quê? Porque houve manifestaçio de ma? A manifestaçlo &
Quero crer, nobre Líder, Seoador Jader Bari>albo, já que se
rua. no meu entendimento. pode ser coosidcnda ccmo um gesto fez a divisio da proposta de emenda constiblcional na Comissão
piÓpriO da democracia; DlliS • decisio, esta 6 da reprosentaçio parde Constituição, Justiça e Redação da Câmam dos l>epltados,
lamentar na democracia representativL Os que conseguem mobili-- atnJdcndo a uma iniciativa do seu Pmsidente. Deputado Roberto
zar na rua. nós temos oportunidade de diz« que acabt!I'IOfõ, hi Maga.Dlies. que n6s t.eDhamos. quem sabe. a oportunidade de priopoucos meses. de sair da ma e foi na rua que bnscamos legitimida- rizar a~- talvez o Govemo chegue a esse ponto de vista.
de para reformar ou -Dão a Constibliçio. Quero. neste aparte. dizer que ~ o meu -. da refonna no que tange, sob:etudo, ao custeio da
:"J.Ue discotdo de qualquer I1:a!O. Porque ai do govemo que não Ptevid6ncia. Sabe V. Ex" que esse~ o aspecto fundamental.~
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O Sr. Gersou Camata- Permite-me V. Ex1 um aparte?
somenle para o País. mas para o próprio Governo, jó que o ~
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois Dão. SenadoT Gerdrama da Prev~ocia Social é o dfficit de caixa. E t.c:ndo em vista
• necessidade UQIOD!e de, aiDllllbi, podermo< - . r """"" bo- soo Camata.
O Sr. Genoa Camata -llustte Senador Humberto Lucena,
nef'lCios. do salário IIIÍDÜDo, paxa que os trabalhadores basileiros
possam gozar do direito de ter um salário mfDimo jJsto e coodigno.
· o disamo de V. Ex' talvez seja a peça mais importan<e produzida
O Sr. Geraldo Melo- PCIIDire.-me V. Ex• um aparte?
nesta tlrde. mais importante do que os mJUCrimentos que votamos
O SR. HUMBERTO WCENA -Coocodo o aputea V. Ex' b' pouco. V. Ex• CI!foea uma pmocupiÇio que é a do Pais inleiro,
O Sr. Geraldo Melo -Peço desculpos a Casa po< infenom. dos sdCft:S mais respoasiveis da Naçio. sobre a necessidade das
per um pronunciamento como o de V. Ex.•, pois quando fala um refomsas todas que CIJ1SII!W)S de vere sentir necessárias. E o temor
homem da sua experiéncia, naturalmeme todos devemos ouvir, que...._ o disamo de V. Ex• é o temo!" da sociedade lxasilei·
certos de que da. iDterveDÇio de V. ~ hi de vir, como seJlliR• m: ·que o Govemo se de6Da. que avanoe. pois o Btasil não tem
uma conlribuiçlo impod.mle ao couhccimeD!o, ao debole, ao 01- 111110 tempo para espezar. E ht, ao mesmo tempo, uma convocação
clmcimen!D da. questões oaciooais que DOS proocupom a IDdoo. ao Coogtesso Nacicml pua ~e se atire nesse esforço e nessa luta.
Não creio em recuo no sentido de ser um ato de dcsist!Dci&. de ab- V. &•. com a experiEncia que tem. iDdispensável ao Senado.
dicação ou de covardia do Governo do PresideUe FemaDdo Hemi- aC01Dp"nhcu os últ.imO$ Govemos. E lembro que. quando estivaque auooso. Sua Excelôncia associa. como sabemo<, duas C&DC- moa elaboaDdo a Constituição. o Presidente José Samey disse na
tedsticas muito importantes: além da autoridade que c:o1beu nu época: ''Com esta Coustimiçlo, o Brasil seria ingovernável" Logg
ruas. é um bomem de muila <:0<11gem para lutar pcx pooiçõel de a seguir veio o Pmideote Femando Collor de MeDo. que disse: 'E
que esteja convencido que sio impodanlcs pua o Pais e pua o impossível gavcmar o Btuil çom esta Constituição." O ~sidenl.e
povo bmsileiro. Mas é um homem que exetcita a sua cxngem sem Itamar FaDCO, mais modetado: ''Está ficando dif'!cil gov= o
afastar-se dos postulados dcmoa:á1icos que ccmtihtem a gnDdc Basil com esta Coostituiçio." Nio t possível que três Presidentes
muco do seu perfil de homem público. Teobo c:erteza de que o da Repóblica digam a mesma coisa. e Dio seja impoiU:D.te. E veja
Ptosideme tem a pezfeila <X>DSci&lcia da impodJncia do projeto da
V. Exl:: depoiJ dessa Calstitu:içio. as estradas brasileiras melhoraPrevid!ncia Social,. por ser um projeto de efeitos difusos.. eujoG :n> mn? Nio, pionDm. A situaçio da asric:ullum lxasileila melhosultados peuetiam ua casa de cada um de D6s. Quem aqui Dio tem rou? Piorou. A siluaçio do rervidor piblico brasileiro melhorou?
um parente, um amigo, um conhecido que C$tcja nos su~~ Também Dio melhorou. Nada DO Brasil melhorou. Melhora. a SÍ·
com soas peocupa.ções. com seus tclefooemas,. com suu JD(fiJI'I- tua.çio de aJguas ompn::pdos em certas empresas estatais., que tições? Enquanto V~ Ex• falava, lembrava-me de fazer uma analogia venm os seus privilégioa .af"mnados. Mas a situação geral do
com alguma coisa que se diz sobre Rui 8aibosa. Dizem que ele é País Dlo melhorou. EstlmOs diante de um plano que meiba:ou um
o autor mais citado e menos lido do Bmsil. Tc:nho a implessio de pouco a situaçiO do htuileiro. mas é fu~ se não oconmm as
que a mesma coisa está ocorrendo com a proposta do Govemo mformas. ele deaba. A Naçio scm.e isso e tem medo. O que V.
quanto à ref0Jlll8. da"Previdência. Parece ser a "R:fonna. mais ciW1a Ex• exp~CSS& no seu disamo nio t aquilo que quer que aconteça.
e menos lida, porque todo mundo tem alguma aítica • r=. algu· JD4S aq~iloque V. &.• tem medo de que aconteça: que essa excitamas vezes em relação a propostas que nio coostam do projeto do çio pooaa ser lraiiSIIIitida para a sociedade lxasileira iraeira, ger.mGoverno. De qualquer fon:na. penso que um sinal batm.tc saud6.
do uma instabilidade ua ha. ecooamica, que já tivemos e não quevel de que o Govemo está sjnaljvndo abertamente é que ele nlo remos mais. De modo que a fala de V. Ex• t uma peça importaDte
quer ser dpDo de refom!liS que, po< defmiçlo, por pmroglliva, colocada i re(lexlo do SeDado, do Poder Legislativo e do Executi·
pertencem ao Congresso Naciodal. Ele ex""" o seu di!cilo de prova. A cx.periencia qoe V. &.• tem lhe d4 autoridade para colocar.
por. mas a obta de reforma do uosso País vai ser uma oba. DOIIa. cem a scried.ade que enc:ama. essas impxtantcs xeflexões para B
dos Congressistas do Brasil Per isso mesmo. o Pmsidente sabe Brasil, para o Coogresso Naeioual e pu-a o Poder Executivo. na
que essas questões vão ser objelo de debate e de negociaçio. Te- tatde de bojo.
Ilho imensa espemnça"Mste Coogtesso, que tem pessoos demomO SR. HUMBERTO WCENA- Ouvi com atenção a Íll·
tnmdo, para otgulho nosso, se:iodade e respomabilidade. Quando tervenÇio de V.
nobre Senador Getson Camata. e devo lem-podemos contar com a palavm. a seremdade e a experiencia de hobnr o quadro que tivemos no Congresso Nacional pa: ocasião da
tenho ~za de que~ deste Cc:logRsso. have-- Revisio Comtimciooal po< mim pre>idida. Sabe V. Ex• do anmdto
mens como V.
rão de sair as refoonas. pcxque o povo que foi is ruas _e elegeu que ()C(ll'ft:U quando o Plemrlo. de então. dividiu-se numa grande
Fernando Henrique Cardosó, e ""' elegeu, foi dizer, inequivoca- maioria que pouco comparecia e mma aguerrida minoria que obsmente. que quer que essas tefO"IIJW sejam feitas. O Congresso e&COOfriiáa manei:Iã- de. proàuzindo os moques ~.fazer ~ ~-~~-os da Revisão Constitucional
OJ.amo a ateoçio de V. Ex• justamente para o fato de que o
com que o sofrimentO da sociedade seja. o :IDCilOt' possíveL em proveito de um. PaíS que todos desejamos seja. um hlgar bom pc:a se Seuhot Presidente da Repíblica deveria ter presenle aquela expeviver. Peço desculpas e ouço o seu disattso com a atenção e o res- ri&lcia para orientar aqueles que estio junto a si como articulado=. como 6cle= das duas Casas do ~sso Nacioual para chepeito que V. Ex1 merece.
O SR. HUMBERT!> LUCENA - Gtato, Senador Gemdo gar. n1o somente com os partidos que o apóiam. mas com todos os
Melo, pelo primoroso aparte que acaba de dar ao meu prommcia- partidos em P~ um ccmenso que possa nos levar ao êxito na
mento. Sem dúvida, as suas palavras vêm ao eDcaJ.tro do pensa- ap-eciaçio das propostas de RefO!lllA CoastimcioDal.
mento que procuro defender neste instante. I:osisto em a.fumar que
Na qx,ca da Revisio,líd'-va.mos com um quorum de maioacho que o Senhor: Presidenle da República, ao adiar, se fo< o c:aso, ria absolu.ta. &a necessário apenas metade mais um dos Srs. Cona apreciação da proposta de emenda constitucional da Ptevidê.ocia gressistas presentes pam que as propostas víessem a ser ~v adas.
Social. deseja justamente esclarecer melhor a-~ em temo o resultado sabemos qnai foi, dianle da obstrução da minoria e da
desses aspectos a que V. Ex• se mere. e que são objeto de coos- omisslo da maioria: evidenlemeDle que a Revisão se frustrou ·e
tantes apelos a t~ nós. xep:esentantes do povo e dos Estados DO pouco apre$<11100 de saldo positivo 1 Noção, a não ser para n=l·
Congresso Nacional.
v~ uma questio de cal'áter coojuntuml,. como foi a instituição do
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Fundo Social de Emergência." que o Governo agora tenta reeditar do seu prommciamento. Considero denso o pronunciamento de V.
para penn.itii o equilíbrio das contas públicas e, por conseguinte, o Ex• e digno de alguém que por duas ocasiões presidiu esta Casa e
êxito do Real que já tinha sido iDstítuído como moeda e começava conhece as nossas responsabilidades. Gostaria de dizer tam.~
a operarem toda a economia brasileira.
que é uma rara oportunidade oo.vir, neste trccbo do seu puou.nciu.~
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex1 me concede um aparte?
meoto. a avaliação de quem sentiu, muito próxima e intimamente.
o drama da Revisão Constitucia:lal que V. Ex• pieSidiu e os perO SR. HUMBERTO LUCENA- Teín V. Ex• a palavr.a.
O Sr. Esperidião Amin- V. Ex• me habilita para o aparte calços que enfrentamos. Em primeiro lugar. com R:lação A defmiseguinre. Senador Humberto Lucena?
ção da Presidéncia; em segundo lugar, can relaçio a uma mani0 SR. HUMBERTO LUCENA- Pois Dia.
festação do Supr=o Tnõuual Feder.tl. que .....UOU a dcfmição
O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador Humberto das nossas atribJ.ições. inClusive regimeotals, da Revisão, com
Lucena, V. Ex• está produzindo um discurso denso, com uma lí- uma decisão que posteriormente foi retifJCada pelo PlenáriodoSuocaridade própria de quem fieqücuta o Parlamento há muiiOs anos. premo. e, fmalmente. por aquilo_ que V. Ex• ~ de omissão da
afoz:a UD;l3. época em que eStivemos eqUidistantes aqui da Casa maioria. Considero essa sua afmnação absolutameDle verdadeimV. Ex.1 por uma circunstância. e eu poroutr.t.. Mas.. desde a época e estou-me incluindo ua maioria. pois era e sou a favocda Revisão
em que nos enconttamospela primeira vez- já sevãotrintli-ariOs- ConStituCional-, ji que V. &,i a faz com a autoridade de quem.
, V. Ex• tem por hábito ir à tribuna par.t tratar de assuntos sérios. presidiu a Revisio e de quem promoveu reur:iiões. das quais muitas
como agora.
participei no sentido de lograr algum êxito. Essa questio terá que
O SR. HUMBERTO LUCENA- Obrigado a V. Ex•.
ser profundamell!e avaliada a todo momento em que as dificu!da·
O Sr. Bernardo Cabral- É evidente queestoo dando a V. des a que estive:rmos submetidos na apreciação de cada uma das
Ex• as premissas de um rumprimetto pelo seu trabalho, ao mesmo emendas à Constituição que o Governo ou o ~ intentar no
tempo em que gostaria de fazer uma observação panlela .ao que episódio que estamos vivendo. Estamos vivendO um ciclo, uma sedisse o Senador Gerson Camala. Há três Plesidentes, e agora. um guDda ~da revisão, sem revisão.
A todo DlOl:DCII.to. sempre que houver uma dificuldade, vaquarto, que entendem que a nossa Constiblição toma o Pais iri8ô- vemáveL Em verdade, muito mais ingovernável estaria ele se não mos ter que fazer 0 nosso mea euJpa porque perdemos a oportunitivéssemos -esta Constituição. Não sei o que estariamos pagando. dade. Quatro coisas não voltam: a palavra depois de dita, a pedra
que pooço alto. Isso me faz lembrar da Constituição de 37. quando depois de atirada. 0 tempo que passou e a opottUnidadc pmüda.
Gebilio \'axgas. entendeu de dar ao nosso Francisco Campos. nos- Nós petdemos uma oportunidade. E petdemos a oportunidade de
so grande jurista. a idéia de escrever sozinho_ uma Constituição: promover alterações no contexto da Revisão Comtitucional, ai é
ela era tão perfeita que acabou sendo a "polaca", modelo da Polô- mesmo naquelas questões que boje são consenso, e também er.mt
nia., que era anticoliillDiSta e, em 1945, essa ConstitUição se desfez, na época.. Como exemplo. uma das emendas que 0 abJal Govemo
Por isso, o discurso de V· Ex• é opommo. lembrando os zigueza- encaminhou, que muda o conceito de empresa nacional, modifigueshavidosnahonl em que V.Ex•,legitimamente. presidia. aRe- cando os arts. 170 e 171. V. Ex• bem se lembra. dia 4 de maio de
visão CoostitucioriaL De modo que. Se.aador Humberto Luceua. 1994, 0 Relator, atual MiniStro Nelson Jobim. foi acusado pelo
com a idéia de quem já sofreu, COIDO V. Ex•. os desacertos da vida. DefÇtado Luis Cãrlos Hauly de estarpediodovotocontta o seu reos desenccmtros- V· Ex•. de um jeilO. eU de outro, mas. no fundo, larório. Nenhum Líder do Govemo. DCDhum vice-Líder do Govercom uma convergência-. quero rumprimentá-lo por vê-lo de novo no vctoo; 0 Govemo não disse o que queria e a emenda não pasna tribun:a com a cabeça er:guida.
soo por tris votos. apesar de todo esse boica:e
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agl3dcço a V. Ex• por
A cmcuda. que agora 0 Govcmo está propondo. está redigisuas palavras e, sobtoludo, quero sublinbá-las no que Wlgc à da pelo Ministro Nelson Jobim. então Depurado Fcdctal e Rc!atoc
ConstituiçãQ. arual, já que V. Ex• foi o- seu Relator emérito na As- da Revisão. Pememos: uma oportunidade! E quero aqui arestar.
primeiro, que nOO fai por falta de empenho de V. &•. E quem está
sembléia Nacional Constituinle.
Sabe V. Ex• que aquele próprio Colegiada estabeleceu. DO
lhe dizendo tem a .J.iben:lade por jiter divetgido,. até rode:meme
art. 3-C das ~ições Transitórias. que. paSSã.dos cinco anos de neste plenário- de peito aberto. mas rudemente até-. em q.Iestões:
sua promulgação, haveria a Revisão Constirucicmal, scri:J. dúvida de opinião, não em questões pessoais. Perdemos a oportunidade de
para que fosse mais bem ex_perimentada.. Já que a Revisão não deu aprovar emendas importantes para 0 País em sessão tmicameml.
certo.. vamos ver se a Reforma Coostituciooal o dará,. evidente- cem vOlação por maiaia absoluta. e agora queremos votar em ses;mente com maiores diBcutdades, como já disse, até pelas circuDS-- são bicameral. n:queridos 3/S. duas votações em cada Casa. E
lâncias do allO quorum necessário- e., sobn:tudo. pelo falO de ter- mais. difícil. Deixo aqui nO ar, b 001enageando seu proDllDCÍamen·
mos a apreciação de propostas de mforma çomtitucioca.4 cm dois 10. duas perguntas: Por que a maioria se omitiu? Não terá sido por
turnos. em. duas Casas sep:uadas.
cansa da eleição? Não teJi sido porque alguns lemas emm de difi.
A prop5sito. deverei ocupar esta tribuna proxim.amenle para cil palata.bilidade eleitoral? Segundo_- e aí complemento a cohx:aencaminbar à Casa uma proposta -de emenda constitucional na ção dO nobre Senador Gerson Cama.ta. aduzindo aos depoimentos:
qual vou defender a volla ao shtema amerioc. isto ~ 1 Refonna dos três P'P::sidentes sobre a govemabilidade decorrente da ConstiConstitucional sendo apreciada e votada em sessões coojuntas do ruiçio, se S. &• me permitir Uma indiscrição: ele nâO foi candidaCongresso Nacional. por entender que uma matéria-dessa impor- to a Govemador de Estado, e declarou pua todos nós aqui que
táncia. não pode ser tratada como se fosse um simples projelO de coosidetava que governar o Espírito Santo, um Estado equilibrado,
lei ou um projeiD de lei complementar.
com a atual Cocstituição. era impossíveL O Senado!' Gerson CaO sr. Esperidião Amia _v, Ex• me permite um aparte?
mata voltou ao Senado e nãõ quis ser eleito Govemadcr do seu Estado. o Espirita Santo, porque o considera ingovemáveL ~ senO SR. HUMBERTO WCENA -Ouço V. Ex• com prazer.
do um Estado relativamente equilibrndo com relação aos de~ _
O Sr. Esperidião Amia- Senador Humberto Lucen'l, de- - -dO- País:- .Então. é dramaticamente necessário, como foi. promover·
sejo congratular-me .com aquilo que outri::IS companheiros,~ a ~fOIIna da Constitllição, Iria.s petdemos uma oportunidade. Por
cialmente o Senador Bemanfo Cabral. jj. chamaram de densidade
que IUâo? Esta é minha pergunta. Peço desculpas se me alonguei.
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mas creio que um disalrso denso. como o de V. ~. não poderia
ser objelo de um aparte supetftcial.
O SR. HUMBERTO LUCENA - O nobte Senadot sempre aduz considenções: muito importantes em qualquer pronunciamento, ainda mais neste que faço no momento, dado que V. Ex•
põde uazet à colação teslemunho dos mais abalizados. Ninguém
mais do que o Senador Esperidião Amin - c posso dizer isSo porque na época eu era Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. pottanto. da Revisão- tentoU contribuir pata que cbegóssemos ao txito total. naquele Colegiada. que pteteodia. toaimente. a mfonnulação da Constituição. atrafts de um quorum
qualificado, idêntico àquele que tivemos por ocasilo da Assem-

bléia Nacional Cobstitointe.
Seni dúvida, V. Ex1 tem absoluta razão quando, ao me perguntar, apressa-se cm responder. Creio que, na verdade. o grande

problema que tivemos. naquela ocasião, foi justamcDte o de estarmos b v6speras de uma eleição geral no País. Evidentementc as
pessoas. na. soa maiaia. posicionaram-se tendo em vista seus inte~ eleitorais. colocando abaixo deles os interesses do Bmil. se-Dão, outta seria a situaçio cm que nos cncon•rariaJlV)S boje. DO Bmsil.

Mas V. Ex• foi um batalbador e tenho certeza que há de ser
também neste processo de tefotma c:onstirucional. que. apesar de
todo o empenho e de todo o entusiasmo do Sr. Presidente da República. é uma tarefa dificilima, que vai ~emr de S. Ex• uma
competente obra de engenharia política. e não lhe faltam qualif"1C8ções para isso. S. Ex• terá realmente que dialogar muito. não apenas com a sociedade. mas sobretudo com o Congresso Nacional e
inclusive com. os Partidos de Oposição. para que possamos apreciar o que for mais mgeme. mais necessário, mais inadiável aos in.naciooais, oesla mfonna coostimcional.
O Sr. Coutinb~ Jorge- V. Ex1 me conceáe um aparte.. Se-

~

nador Humberto Luc:ena?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço can p<aZet o nobte S-Coutinho Jotge.
O Sr. Coutiobo Jorge- Senadot Humberto Lucena, pata·
benizo V.·.Ex• pela postura e pelo conteúdo do seu pronullCÍI.DJmto. Faço questão de ~mbrar que essa atitude V. Ex• uwucve em
toda a legislabml ancerior. Eu. como Senador. accmpanbei todo o
ttabalho de 'll. Ex' naquela legislanua. onde vivelnos faros funda·
menlais pom a vida bo:asileita. romo o imp<adlment do Presidente Collot. quaodo V. Ex' exercia uma funçio ünpottante neste Se~ FederaL Posleriotmente. a CP! do <liçam<nto. que abolcu os
alie= do Conll"SSS Nacional. e que V. Ex'. oomo PlesideUe

ciJ. pot que o Brasil passava. O conteúdo de seu
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essa visão de gr.onde brasileiro que V. Ex' é; moslra a sua preoenpação crim o atual Gov=o. que tem Iodas as condiçiles pata eleslanchar um gcmde processo de desenvolvimento nacional. tem a
oportunidade de propor refonnas constitucionais básicas. apesar
das diftculdadcs a scmm enfrentadas. V. Ex•, de uma fc:moa clara,.
mostrou que, mesmo em relaçio ao tema PievidêDcia Social, considera que o aparente n:cuo do Governo nada mais é que uma estratégia C«essãria h negociações que se impõem com a sociedade. com as lideranças.poEticas, pata que se possa defmir, de fonna
clarn. o melhor politicamente possível em favor das :EDJdanças. em
favoc do Bruil. v. Ex•. portanto. uaz um disalrso oportUDo, que
emiqueco o plenário desta Casa. evidenciando a gmodeza da sua
visão como ,grande Parlamentar btasileiro. que foi justiçado recentemente face a algo que estavam tentando cancter coo.tra um homem probo, sério. idealista que muito fez e fará pelo BrasiL Par.lbétls pelo seu discutso oportuno. Sabemos que outros discutSOS do
conleúdo deste irão euriquecer e trazer subsidios ao deseuvolvimemo do nosso País. Pazabéns a V. Ex•.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex' é milito generoso
com o andor que está oa tribuoa. oobte Senadot Continha Jorge.
Se pude fazer alguma coisa de mais Idevante pelo meu País. no
exercicio da Lidetança do PMDB. nesta Casa. ao 1empo em que
fazia oposição ao ex..fusidente Femando Collor, e sobretlldo
como Presidente do Senado c do Congresso Nacional, é porque
contava., ao meu lado. com Senadores como V. Ex• que. pela sua
competôocia e pelo seu espírito pllblico, sempre se salientavam
uazeodo a permanente oootribuição à solução dos magnos problemas nacionais.
Na verdade. oobte Senador Coutinho Jorge. pret<ndo, opot·

tunamen.te. voltar a esta tribuna para fazer dois outros pronunciameDlos. Num deles. tenciooo fazer uma análise sobre os aconlcci..mentos Ieeentes que tuJDlltuaram a vida eoonômica no México, na
Aikeotina e em países da Europa e da Ásia. no toeante à moeda.
Noutro, espero. também. detet-me cem mais profundidade
DO progmna de tefounas do Presidente Fetnando Henrique Cardose. Mãs. desde logo. go:;;taria de dizer. sem que isso ~te senão uma cpiDíão pessoal.. que o que está aconte<:eDdo no cenário
po!itioo nacional. é que o 5eDhor Presidente da República enviou.
ao Cons=so. ao mesmo tempo. militas jrOpOStas de =-la
cmstinlciooal e issQ. cansou um certo mal-estar mesmo porque várias dessas propostas. pelo seu próprio conteúdo. são muito poJ6.
micas e controVertidas.
Daí por cpe dizia. há poucos dias. numa mmião cm meu
gabinete, ao Presidente do PMDB o Deputado Luiz Henrique. presentes os Senadores e Deputados da Pataíba. que a mim me parecia que nio só S. Ex' mas também os Presidentes do demais Partidos. sobretudo os que apóiam o Govemo, deveriam fazer uma discussão. no âmbito intemo de mas agremiações e nas Bancadas do
Senado e da Câmata, em tomo de cada uma dessas propostas de
emenda. constitucional c. ao fmal. levar um mlatório ao Senhor
Ptosidenle da República sobte o posicionamento dos Paz!atneotates de cada um desses Partidos. pam que Sua Excelência não se

do Conll"SSS Nacional. soube conduzir tea!meite oom firmeza
essa fase dificil Já ao f"mal.da legislauua passada. V. Ex•. ptosidiudo a Revisão Coastitucior:W. fez o que p6de pua que e;te Congtesso pudesse alten!r dispositivos da nossa Cobstitoição, necesários e imprescindíveis. para que o processo de desenvolvimento
sócio-eeonam.ico do BnasiJ pudesse ter o seu curso com mais firmeza. na direção do seu próprio progresso. V. Ex• bi pouco comentava que, apesar do esforço. tivemos alguns resultados. como
é o caso da criação do Fundo Soeial de Emetgtncia - um insttu·
mento iropottante DO momeoto de desequili'brio oxçamcotúin do iludisse quanro a uma possível inanD:nidade.
O Ptesidente Femando Henrique Catdeso 1em de saber que
Podet Nblico Fedetal. Como V. Ex' afirma. possíveiroento o Governo vá~. ou este Coogresso vá Ie8lm.eDle ampliar o peno. nio há unanimidade em tomo dessas mfozmas no Senado c na Câdo de vigência desse Fundo. Quero lembrar que. nesses quatros mara. nos Partidos que o apóiam. O Govemo não pode ser sur~
anos. apesar de todos esses petoa!ço< que genuam ~o itopot- precndido pelo teSUltado da apteciação de ma1étias de tão alta itotante na vida pública nacioual V. Ex• teve sempm um& poslnm de pottáDcia pata a vida nacional.
Quem sabe. se Sua Excelência abrir um dillogo franco oom
Lidet do PMDB, de Presidente desta Casa. Na medida do possível,
esteve prollllllciando discursos do oooteoldo e da profundidade as Oposições. nlio podei:Ií também te<Olhet votos dos próprios Parcomo o que V. Ex' faz hoje. acompanhando. parlpassu. as deci- lidos COillririos. mais à esquerda. que certamente são seus adver-sões importantes que poderiam altenr o clima, muitas vezes difi- sários, mas são brasileiros e patriotas.
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Sr. Presidente, Srls. Senadoras e Sts. Senadores. gostaria
ainda de afll'DlU" sobre as: ~formas: sem dúvida. o que de mais urgente há,. neste instaote. para ser apreciado. em mi.tb:ia de reforma
constitucional. é o que diz respeito às matáiu tribJWia c pmvidenciária. mais particulu:m.cntc Do que tange-ãO caixa e aos m:ursos fmanceiros indispeosiveis nio somc:nte pam o Combale ao <16ficit do Tesouro. mas tamb6m para o combate ao d6ficit da Previdência., a funde que as contas fechem, eqühbradas DO final do mo
em curso, sobretndo quando o Governo deixou de c:onlar com a.,~
tros recursos adicionais c. px isso. recoaeu a uma reforma trit:utiria de última bOEa no ano passado, que, eolretlllto, alo alaldcu b

suas necessidades pementes.
Evidentemente, Sr. PresideDic, St"s. e s... Senado=, afiaal
temos a expectativa de que o CoDgresso Nacic:lial venha a ter a
mesma cooduta essencial com que se pautal DO p:imeim semestre
do ano passado, sob minha presidtocia, aprovando, como i' disse
aqui. o Fundo Social de Emetgêocia. sem o qual o Plano Real alo
teria tido condições de dunr at6 o presente momento. por' melhores que fossem as condições da politica extemL
Pasmem. SIS. Sena&:.es, ~ importante que se relembr-e este
aspecto: até hoje. o Congresso Nacional Dia vdoll a Medida Pzo.
visáia que-instituiu o real como moeda. O real c:ootinua a ser. apesar do êxito do Piano a!h
uma moeda provisória. Cettamen-

•sono.

te. temos que dar-mg!ncia. à apreciiÇio desta importaote matme.
T eilho certeza de que o eminente Presidente desta Casa. Se..
:oador José Samey, que vem desempenhando. de maneira tio dinlmica e couipeteDte "o seu mandato. haveri. de se empenhar. DUma
reuniãO- con:i os Líderes. para que essa Medida Provisória seja votada urgentemente pelo Congresso Nacicml. o que 1lio ocorreu no
aoo passado por ter sido um mo alipico. diante du eleições geais
quetivemosnoPãíS:..-- -- ---Sr. Presidente. St"s. e SIS. Senadores. ~ esla a poobm1 do
Cong<esso que espero seja boje ailequadamente oonduzida. Sem

dúvida. falarei em outro pronunciamento sobre essas Rfomw:
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Fedeml acena. em boa hora. com. novos investimenios oo setor babitaci.ooal. especialmenh:· na área de habitação pop..~Ja.r. Fala-se em

investimentos da ordem de 1.6 bilhão de reais.
E no mc:meuo em que esta questão é colocada. quero trazer a
esta Casa um p:o1>W:ma espcc:ifico do meu Estado. o Estado do Par.í.
Sr. ~sadeole. o Estado do Pari. está ameaçado de não receber um centavo teqUn" pua investimento oo setor de habitação popular, e isso se devt" 1 vánas razões. Há poucos dias, em meu gabinete. mcebi uma camss.io de moradores de uma área de invasão
no Estado. EDU pes.soa - em lOnlO de dez ---Vieram a BtaSília
~tudo crrc~ de Ir& mil famílias que há 6 meses invadiram
uma úea de ptopt ~r d.l Caixa Económica Federal. no Município de A "'"rnAn" ..po metropolilana da capital paraense.
Naquela .,_ dr om:a de um milhão e duzeDios mil metros
quadrados. quur ufs aW fami.lias de trabalhadores se instalaram
em t.cnt:Po qut en utm vntbdeira tlon::sta. Limparam a mata, fizeram as rw.s.. proJlll.,.IEI o k>tumento e o ocupornm. E. vendo-se
'trr'Çid'S dr opu!loi.o por oniem judicial. a pedido da Caixa
Ec:onômtca Fedcn.i.. ·~m •t aqui procurando sensibilizar o Presidente daquela msuruw-;ào
A Dl!'puta2a 1-odrnl 5.ocom::l Gomes. do meu Estado, e eu
fomos ~o Dr ~-~ (.UII.~. ievando todas essas pessoas doEstado do Pari. l w •'IU"'-. as. r-c"'!Ddenções. prometeu analisar a situaçio e fazrr com o.TJr • <....a:.u E:..cooõmica. Federal sustasse as ações

judicua.
Mas es.w ú..~ t o uDJCO p-oblema· do Estado_do Pará. Ele
nos du:tr p--...•tmra:r qur n.s.e em um pequeno problema. porque as~' m .. w.n.~ um te:TeOO baldio, um terreno abandonado. natunLimro~r ~,;m -.lrur\ trnmos que a Caixa Ecooômi_ca tomou de 11~ ~K:lf'tmlt' com ela.
-

O awar rr >Nnna .J. • t .sudo do Pará. Senador Jefferson Péres. ~ qJe r a.m'Ut.lr~ • t_.~ de maior inadimplência do Btasi!. uma mbiu. dr " "' .ir ~lé:ncia, coosiderando que a inadimplttrl& mfldw, br'asurrJi f <k 14"'.
No ?.t.. r-.. • ._.,. qu&etldade de casas populares invadidas em ~ o fk'M.al: "--"" das unidades de habitação popular
coostruidas oom r.:'UnOII do f-GTS. por intermédio de fm.anciarenda nacional.
merao a ftDJ:II'Uu ~ t-..--.wora ,.a a Caixa Económica FederaL
Millba preoeuP.,ção e meu apelo~ pom que; al&n eleDossa.s Slo 18 coa~orao ~~- •-..a representando 6.663 uoidades
diferenças políticas ou ideológicu. possamos CODtnl:uir com o <XIlSttllidu c- _...add!M JWY IX'P'.Ilação do meu Estado. repremelhor de nossa capacidade e ~. no scmido do aprofunda~
sc:ntaDdo ~ dM - «c.aJ'\Idas a&t boje. Portanto, de 16.400 unimemndesse grande debate .nacionaL de modo a segaDDtirocami- dades~ 6..~ ~ ~ mvadidas,. sendo 3:279 coocluínbo da estabilização, oonslruido pelo Piano Real, e a se lwmooid&s e 3A2A per c-..-. !lu•
zar, cada vez mais, esse imjxJrtanlíssimo pocesso DUma sociedlde
OB. D1o f G.1.ip &• ~eniO do Estado do Pa.Iá. essa situaque tealmen"' seja justa, par.o servir à O(JI]S(>]idaçio do projeto de- çio. Nio ~ a.t)p O. P"lfl>llçào. porque se o Governo não lbes dá
mocrático brasileiro.
··
uma ale:Dçlo., M-.. tfflt'lrã umít. p:iitiCa pen. ileDder a sua necessiEm. o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
dade, essa p:IPUL-çi."l- t..I"JCa w •&ler de todos os ICCUISOS que têm
Dura~ o discruso do Sr. HliiJ'Ibeno Lucena, o
às mios. e um Orla t • ur.oaslo. Tais invasõeS não se deram no
Sr. José Samey, Presidmle. tkim a CDJkW da presi- cxen:::icio da c:cusau~. mu em fase de par.ilisaçio. As empresas
dência. qlU! é oC14fXJtia pelo Sr. úvy .Ditu.!. Jll Secretário.
coostruton.s ~brnm o dmbeuo da Caixa Ecaoômica e começa-· rama fazer a otra... Num de\tn:nmado momento, por falta de repasDurat* o discuno do Sr. Hlllflherto I..Mcma. o se. segundo essas empn:-s.u. paralisaram as obras e deixaram~nas
Sr. l.evy Dias. ~Secretário. dei:m a cadeira dtJ presi- ao léu. A população. desesperada por não ter onde morar. invadiu
dineia, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
as obms. São 6.663 unidades habitacionais - repito - invadidas e
O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Plesiden"', peço a pala· ocupadas ineguiarme2lle no Estado do l'aiá.
v :a como Líder.
Devido a essa situação. consi.deramos qJe a respoo~ilida0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conoedo a pela""' ele está cu oas mãos da Ciixa Econômicii Fedetal ou nas mãos das
ao nobre Senador Ademir .Andn.de. que falará como Lider:
empresas que obtiveram fm2D.Cíãi:õ.em:Os para executar as obras. O
O SR. ADEMIR ANDRADE (PS B-PA. Como Uder. Sem fato é que uma solução precisa ser enconttada. porque a necessida.:~o do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Govemo
de persiste, o povo continua sem ler oode morar. O Estado do Pará
mais que fundamentais ao País c a vit6ria final do PiaDo Real, uio
apenas p31a assegurar o seu &cito. em termos da cstabilizlçio da
economia do País. mas pelo que xeprescnta como um eamiabo
novo para viabilizar o crescimeo.to e o descavolvimento. livtuldoo dos dramáticos problemas: sociais que aiDcla o ~ cm :IPilcle parte, de<otm1tes da nossa iulqua e pervma distn'buiçio ele
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não pcxle ~dir dos zccunos de 1,6 bilhão de reais que vão ser
dosliDados à habítação popular.
De foana que viemos à. tribmla desta Casa após uma au.
diêDCia ca:n o Dr. Sérgio Cutelo e depois, também. de o Governador do meu Estado ter tido essa mesma audiência, pois está extmmamente preocupado com essa situação. A solução que se apresentou 6 que o Estado do Pari entrasse com realrsos prój:rios para
alelldcr à infra..CSUUtuia e a outras Decessidades desses conjuntos
habitacionais. dimimindo-Ibcs o valor, pua que o muwário pudesse negociar com a Caixa c tivesse condições de fazer o pagameDlO. Evidentemente que essa solução é muito difíciL
N"ao ll:llho d>lvída de que essas pessoas que invadimn essas
casas- porque leoho tido COIUato permanente com elas- têm a inleDÇiio de leplizar a sua •iluação. de negociar com a Caixa~
mica Federal. O quelbC> faba 6 aquela condição !>bica da legalidade para tal ne,goc:iação. Traia-se de homem, na sua maioria. Se-nador Benwdo Cabral, ..m <:oadições de comprovação de renda.
São tmb.tlbado!M aut&omos. que em sua maioria vivem da eco-

nomia infomW., pessoas que, muitas vezes. são empregadas mas
não têm carteim assiDada. Então. como habilitar a ser um mutuário
da Caixa Econl>mica Fedetal?
O Sr. Bcmanlo Cabral- Petmire-me V. Ex' um apaiiC,
Senador Ademir ADdmde?

O SR. ADEMIR ANDRADE- Com muita sali>fação. Senador Bemardo Cabral.
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É inleressaole. Senador Beti.ardo CabaL que ..,.. pessoos ·
invadiram as casas sem rede elérrica. sem água. sem encanaçã?.
>em acabamento algum. A maioria delas, pelo menos 3.424 IUiida·
des habitacionais, fOi invadida sem DCDbum reboco, s6 havia oa tijolos. É interessa:Dle passar lá hoje e ver que essas pessou fizerml
beo.feitorias nas casas, dando-lhes acabamento - xeboeo,. axqi.a.
elétrica, tede de água e esgoto - consttUÍillm poço artcsiaDO fazea..
do coletas CDile si e estão com água pctável dentto de suas cuu :per
.úJiciativa pn5ptiL Assim. por isso se baixaii o auto desas cuu.
O que a Caixa não pode é. em primeiro lugar, eo<pubar ...
sas pessoas de li. Tem de haver uma negociaçio, mas nio se deve
exigir do Governo do Estado do Pará recuuos. pua ut:~r comessas benfeitorias, pois o Estado oão os têm. O Govemo do Pari.
pede propor a negociação.
A Caixa &ooômica Fedezal ~a dívida paa a COHAB,
que 6 a O>mpanhia de Habilação do Govemo do Estado, e.,.. canponhia administtaria e """"P"""aN oo COilflilos. fazeudo a negccioção. sem que o Estado teclla que entrar o:xn ~ ft!CUr.iO&.
A oolução precisa ser dada. pois a culpa da invasio nio 6
nossa. não 6 do E>tado do Par.í. nem da maioria do ..u povo. E o
Estado não. pode. em hipótese alguma. ftcar fom da disu:ibliçio
desses investimentos que se pretendem pata a motadia pop.1lar, em
função de que é o Estado que detém a maior invasio e, Cómo diz a
Caiu Econômica. que se tomou ll1linB. indústria de invasio.
O povo Dão invade porque quer. E o povo não invade algoma coisa que se está tomando conta com seriedade.. O povo invade. normalmente, o que está abandonado. E foi exalarilentc o que

O Sr. Bernardo Cabral - Seuador Ademir Andlode, V.
Ex• traz à Casa mais do que um problema econôm.ico-fmanceiro, acoateceu no nosso Es~
um problema social de aba envexp:lur.L V. Ex' demcnstta à Casa
De fcnma. que faço este apelo. Inclusive. vou prepum: um
que mutuários iD.capllcitados fmanceiramcote de c:umprirem com requerimento à Comissão de Economia. convidando o Presidem.e
aquilo que gostariam de fazer se v&m numa contingência cuja. so- da Caixa Econômica Fedetal para dar um depoimento explicoudo
lução 6 absolutame!lle ~cável, porque não 16m como aderir à a forma como pretende viabilizar esses zecursos. na faixa de 1 bisuge>lio feita pela Caixa Econõmica Fedetal. O que quero mblilhão e 600 milhõe> de dólare>. Quero COillar. portanto, cem o
nhar no seu discurso é a fa:ma pela qual, com seriedade, com sin- apdio do nosso querido Senador Gilberto Minmda.
ceridade, V. Ex•= para o conheclmeuto do Senado, a fllD de que
O Sr.GilberW Miranda- Permito-me V. Ex•umapa!le?
rcco1ha de outros Colegas sugestões para a solução de um probleO SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ea'c:om-.
ma que ~ poc:l:e; ficar apenas emb.Itido wm discurso. porque ele
'll Sr. Gilberto Miranda - Seuador Ademir Andnde, gos6 pennoad<i dessa aba implicância social que dizia ainda há pouco. taria do parabtnizá-lo pelo ..u discur.;o, quando levanta e= proQuero parabenizar V. Ex,a pela fOIDJa comõ o trouxe ao coobeci- -blema DO plenário do Senado. Conte com o apoio da Ccmissio,
mento da Casa. ~
pois tenho certeza que falo pelos ..us Membros. Saiba V. Ex' que,
O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço a V. Ex', Sena· siJbmelitldo o roquetilllCllto de convocação, <=os opcntunldade,
dor Bemardo CabaL Eu lembraria & .olução que foi dada. utili- logo DO dia 24. aproximadamente, de convocar o Pn:sideDie e a
Dii«oria da Caixa 'Econômica Federal, ou o diretor eopeclfu:o
zando-se rocursos do fNO. que criamos na Constituição brasileira.
Quando o Banco da Amazônia começou a r=ber aquela quaD!i- para que dUrutamos o assunto na Comissão e depois vetDamos. a
dade imensa de recursos, DãO sabia o que fazer, tais as dificuldades dar o devido prosseguimento.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço o aparte de V.
apresentada> pelo Conselho ~oaetlrio Naciocal. De= forma. o
cida.dão comum-- jamais tinha .acesso àquele dinbr.iro. Dunmte Ex• e tenho certeza de que assim o faremos.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de anexar ao meu pnxnmci&anos, esse dinheiro foi dirigido ou para o grande aplic:ador, ou para
o grande proprietário, cu então continuava na especulação fman- meoto este documento. que é o disattso escrito. No eo.Wlto. prefeceira. Foí aí que a c<ilitiilidade e os tiabalbadotcs rurais caneça- ri fazê..lo oralmente porque acho que dessa forma nos entendemos
ram a se organi2ar. fazendo pressão. naquele movimento que foi
intitulado "O grito do campo"• .Dwante anos a fio. fxzeram acampamenlOS por ...., dias em f=le ao Banco da Amazônia.oo &tAdo do Pará. EDtão, foram criadas novas regras e boje o tmbalbador
run.l tem acesso a esse fmanciamento sem possuir o documento da
tem.. bastando faça porte de uma a=JCiação do ttabalhadore•
rotais ou coopera.tiva de trabalhadores rurais, que avalize pela sua
propriedade e, evidentemente, a fiscalização do Banco -comprove a
posse da pllljria rma.
Pedimos a mesma solução para os posseiros que ocuparam
de boa-fé essas unidades habitacicmis, pois as eD:J.pi'etteÍra$ abandonaram as casas. alegando não dispor de recursos para continuar
a construí-las.

melhor. Todavia. gostaria que fosse tranScrito DOS Anais da nossa
:res.ão.
Muito obrigado.

DOC!JMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADE·
MlR ANDRADE EM SEU PRONUNCtAMENro
Caso não se solucione até o fim de junho a situaçio dos .
conjuntos habitacionais fmanciados com recui'Sos do Fundo de •
Garantia por Tempo se Serviço (FGTS) invadidos 110 E>tado do •
Pará. e>te poderá ser prejudicado quando da ..abertuta do flllllllciamento para construção de habitações popums. cup infcio está 1
previsto para o mês de julho.
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Alega a Caixa Econômic:a Federal. responsável pelo progra- dade. contemplando os in~sses da sociedade em todo o tenitório
ma Habitacional na esfera feder.al. que é inviável investir-recutsos DJicionaL
Cabe assinalar que a retomada de investimentos em habita~
em um Estado onde a invasão virou uma ''verdadeira indústria".
Tal declaração foi r.atificada pelo próprio Diretor de Habitação da ção popular. ainda no primeiro Semestre, vem de encootro a um
CEF. Dr. Femarido de Almeida. em m~Dião realizada com a dite- dos maiotU problemas sociais de nosso País e que ~desce. dia
çio local da CEF em BelémiPA, no dia 23-3-95 visando def"mir a dia, nos grandes centros urbanos. onde se muhiplic.am em procom o Govemo do Estado estratégias que permitam a solução do gressão aritmáica as favelas, invasões e diversas a:zlras modalida~
problema, são inúmeros os Conj.mtos invadidos e elevado o índice des de habitação.
de mutuários inadiplentcs no Estado, evideociando a pr:eoa~pação
·As infonnações prestadas pelo Sr. Ministro do Pbnejamenda Caixa com a situação dos conjuntos babitacionais DO Pará. que
to. José Serra. em teeentc depoimento à Comissão do Desenvolvi~
é lido pela instituição como um Estado problemático do ponto de meDlo Urbano da Câmar.l doo Deputados, daodo OODla de que o
vista dos financiamentos habitacionais.
Govemo estuda a ft'.:tirada da TR (Tua Referencial) dos novos fiSegundo a CEF, é do Pará o =Ide DJicional de imdim- nanciamenros habitacionais, substituindo-a pela Taxa de Juros de
plência: m...contra 14% da m6dia oaciooal nililtiva aos demais Longo Pmzo (fJI.P), não deixa de trazer uma certa expectativa de
Estados. O Panl concentm ainda 50% do total de unidades habita- que o setor retome seu crescimenlo de modo a atender às demancionais- fiD.anciadas pelo FGTS e invadidas no Brasil. Informa a das por novas habitações, que se fazem cada dia ma.i<ms.
instituiçio rmanceinl que são 6.663 unidades ocupadas irregularComo se vê, tiata-se de uma questão cujos desdobramentos
meDle, ~que 3.269 já tenniuadas e 3.424 em divcaas fases de sociais não podem. em hipótese alguma. ~tringirem-se aos preCO!lSttuçiio. Tais :invasões ocupam 30% das 16.400 unidades habi- ceitos da política ecooõmica nacional. Há que se considemr a netaciooais fiDanciadas no Estado e ooaespondem a 80% do estoque cessidade emergente de soluções, que. a nosso entender, perpassam pela garantia de que a IelOmada de investimentos oo setor badisponível da CEF ao Pará.
No intnfto de combater o resultado negativo evidenciado bitaciooal a partir da aplicação dos recursos do Sistema Financeiro
por esses números, segundo a Diretoria de habitaçio. a CEF ~ da habitação, venha a atender, prioritariamente, os interesses das
lende implementar a negociação como principal arma. nlo descar- populações ..WS fragilizadas dos grandes centros urlxmos.
Aliado a este princípio~ entendemos ainda que estes investitando po<ém a adoçiio de medidas ..WS enétgicas que pennilam a
n:gnlaJ:iDçio das inadimplêzlcias e oa1pações irregulares, Dllm mentos devam dmcionar-se à execução de políticas habitacionais
prazo de 90 dias e a redução, até o fJ..Dal do ano, da taxa de inadim.- nas cidades de pequeno e médio porte. como forma de miDimizar
preventivamente os -grandes deslocamentos demográficos das poplência do Estado pai3 6%
Como forma de viabilizar o equacionamento, que se mostra pulações dessas áreas. que ocom::m aos grandes centros urbanos
imprescindível uma das eslra~ é a. malimçio de investimen- na busca por melb01es condições de vida, agravando ainda mais os
tos por parte do Governo do Estado nos Conjlmoo habitacionais. problemas so::::iaís verificados nas periferias das grandes cidades
.
.
Neste sentido, se faz. nocesstrio o envolvimemo dos 6rgãos-OO go- bmsileirasAssunto de tamanha ~essooância, sob o nosso pooto de visverno estadnal, principolmeDle na fn:a de planejamento, n:sponsáta,'não pode passar ao largo dos debates tmvados neste Semdo Feveis pela alocação de
orçamenlários destinados à inliaesderal. Por conta deste mciocínio, se faz; plenamente justificada a
IIU!Ur.l, de modo que seja assegurada uma commpartida estadual à
execuçio da politica habilacio!lal da CEF, reduzindo-se assim O. coovocação do Sr. Presidente da Caixa Econôm.ica Federal i Covala:es dps financia!JlC1ltos aos mutuários.
missãÕ de Economi3.. de oiodo a que se esclareç:am as pom1enores
Hã. CODllldo que se coosiderar as particularidades dos em- da intenção gOvernamental em retomar os investimentos no setor
piCCDCfimentos invadidos. A saída, seria o cadastramento dos inva- de habitação. as estratégias a serem implementadas e prioridades
sores das uq!dades habitacionais pela CEF~ verificando-se a possi- · na alocação de recursos.
bilidade de que os mesDlCk5 possam se tomar mutumos do sistema
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, peço a pade financiamento da habitação, petmitindo-lhes o direito de adqui- lavra pua uma m~ comnnjcação,
rir legalmente os imóveis om. oa1pados de mancim irngular; emO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. Ex• tem a palabom se saiba que. em sua. ~ estes ocupanl.eS não ~ as
condições exigidas. prioc:i~e no que se refe~e à reocla. pam vra por três minutos, pois teriws outra sessão convocada. secreta,
que sejam absorvidos pelo sistema,. Nestes casos, Dão restar:'- ootra para tmtannos de assuntas administrativos.
altemativa a não ser a deSocupaçio dos imóveis. A CEF estima.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para uma bteve cocom IU.Oável otimismo, que 80% dos atuais invasores tcrio coodi- municação. Sem ~isão do orador.)- Sr. Presidente. o Governações de se tomarem mutuários.
dor Cristovam. Buuque, a vice-Govemackml Arlete Sampaio e seu
No caso dos ioadimplentes. o único cam.inho é a renegocia- seczdariado tomaram uma atitude 'l'3l'3. que merece ser objeto de
ção das dívidas, ao que se aguardaj o mínimo de SCilSlOilidadc p:l'E' registro. Diante das diversas dúvidas da polêmica suscitada, em
parte da CEF, já que grande parte dos mutuários que hoje se en- função do Govemo do Distrito Feder.ll ter adiantado despesas n:lacontram em falta com suas obrigações, se vir.u:n f()[Ç2dos a tal si- tivamente àqueles que estavam em Brasília. por ocasião da presentuação por COilta do verdadeiro pandemónio que se instalou na ça da Ccnbal de Movimentos Populares. o Governador, a vice·
economia nacional nos 6.ltimos anos.
Governadora e o secft'.:tariado decidimo arcar com aquelas despeEm que pese os problemas ora verificados no Pará com re- sas num valor de. aproximadamente. 27.300 Reais, cerca de R$
lação à política habitacional conduzida pela CEF, e que já foi in- 606 a CODttibu:ição voluntária de cada um. Tomamm uma atitude
clusive motivo de audiência deste Senador cem o Presidente da- não tão comum. por isso, gostaria de ~gistrar a decisão como poquela instituição conforme menciona,. não Dos parece opOrtuna ã sitiva, de quem tem a di:retriz. o princípio de estar ~ defenidéia do que o oosso F.stado possa vir a ser excluído do novo pro- dendo o que avalia ser o ·interesSe puôlico. Esse exemplo c:Ieve ser
grama de investimentos no setot, mesmo porque a anunciada in- n:gisUado.
tenção do Governo federal em alocar investimentos da ordem de
O SR. !'RESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra
R$1.6 bilhão, deve se pautar pelo priocqiio fundamental CJa. oqüi- ao nobre Senador João França.
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disparndo por um jovem de quim.e anos. matou o cobndor Iosé
Santos. Noutro local. o soldado Anílson Nogueim foi desftnD!jcJo e
assunto polemico. As divergências a seu respeito Dão oconem ape- morto por uma quadri1ba de miniassalt•mes
uas em nossa ~poca. Remontam 111 séculos e pen:nanecem até nosNesses casos. e Daltros mais ~e oio cabe citar aqui. os
so ~ Tmta-se da qnestio da
menoref são os iu:fntores. sio os essassmos, sio os assaltaues.
16. se discutia. entre os juristoosultos rotuaDOS. o aspt:dO do
E preciso destacar, DO en~ CfiC eles sio também ccsm"disccmimellto" e suas relações c:om a idade dos delinqllenteS. Se- meiramcnte as vitimas. A policia está cansada. de saber que em
gundo a tend&lcia da q,oc:a, a idade cronológica nio em um fator quadrilha de bandidos existe sempte um menor. forçado a assunrir
tio decisivo para a teoria da culpabilidade quan10 o era a matlJri.. a autoria de um crime em uoca de sua ac:eitaç.io DO subnnodo da
dade seo<Ual. Assim. deveriam n:ceber um traoamento especial da maigioaljdade ou de alguma porção de droga. Sio usados cano
justiça os implberes. Esse tratamento diferenciado se a.duzia em verdadeiros esrudos cootra a prisio dos colegas de bando DIIÚOli!S
atenuantes de penas para os delitos pmticados pelos imp!b=s. A de dezoito anos.
prir!leiia autoridade a fliar uma idade cronológica. limite para a
Occxre qoe a responsabilidade penal oo Brasil começa aos
maioridade penal foi o impetado.- Justiniano. Tomou ele os catom: dezoito anos. Estabelece o art. 228 da Coostiluiçio FedeDl serem
anos como a idade fiual da fase implbete. para as pessoas do sexo peu.almente inimpltáveis os IIICDOliOS de dezoito anos, sujeitos As
JIUI"'dinn
llOIIDliS da legislaçiio especial. Ao alcançamn a maioridade, os joAo km.go da história dos povos. foram muito variáveis os vens coodenados ainda são xms primários~ devido A pouca idade.
c:rit6:ios .....,. da mai<ridade penal. havendo regiSiroS de conde- Aconrece que muitos, na vetdade, nio o sio, pois pmlicamm atos
uaçio de crianças de tema idade.
infracionais antes dos dezoito. Esses infratores. em grande porte,
A vmlade i. que a noção de "discemimeato11 e de eiilendi- caneçam a ingressar oa senda do crime na Wxa dos dez.esseis aos
mCIIlo dos faloS sempre foi um crirúio pouco preciso e seguro dezoito aoos~
para a impltação de penas. ficando sujeito As faculdades pessoais
Em termos estatlsticos, .....,.. por cento dos menores que
delinqüem estio nessa faixa de idade. Apesar de já insetidos na
dos juízes e julgadores.
Mas vetdadê ~ é que as sociedades modemas estão maigioaljdade e engajados na criminalidade, só vio para a cadeia
tendo de repensar o limite de maioridade fiXado nas leis, diau.le do quando praticarem o primeiro delito gmve como maiores.
aumento a.;sustador de casos gravosos nos quais participam como
Sr. Presideo.te, Stls e Srs. Senadores:
infraton:s c::rianças c adoleseemes.
É forçoso rcconhe<:CT -que necessitamos p8r um ponto fiml
Sr. Presidente•• força da violência é tão na escalada da crimínalidade infantil e juvenil É bom de revetlllOS
graDde que temos difiruldade em acreditar que foram os crimes. os o Estaluto da Criança e do Adolesceote no tocante Adefinição da
assaltos, os assassinatos pmticados por menores de idade. A ima- maioridade penal.
gem que teJDOÇ de 11ma criança ru de um a.ôolcscente choca~se
Temos de levar em conta que o DllUldo mndou nmito nas úlbrutalmente com as cenas que VCIJ;IOS descritas nos noticiários policiais ou exibidas pela televisão. Serão mesmo meninos de deus- ~ décadas.. O menor de hoje não é mais o mcDor dos anos quasete, dezesseis., quinze anos;- e atE meiiOS. os puticipanle$ ou res- retita. A maior facilidade de acesso aos meios de infoanaçio t:rouxe pua os menores uma visão mais madum do mundo e de seus
pomáveis por aros de tamanha gmvidade?
vai~. Dificilmente se pode attibuir falta de discernimento entre
Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadores:
Lembro-me de um mês particolmnente negro pua a popu- o bem e o~ entte o certo e o enado aos 1DCI10ICS de hoje.
laçio da cidade de São Paulo. A5 OC<Jninci:ls de assassblatos pmtiNa esteira dessa avaliação. os constituintes coucede:ram o
cados por menores verificou-se com tal intensidade e tamanha vio- dimito de voto aos .;>vens de dezesseis mos. qae perticipam. a parlência que aprtoroo toda a sociedade.
tir de 1988, da escolha do Ptosidcnre da Repolblica. dos govema.
Isto se deu no micio de 1992, e mem::eu Iq)Ortagem da. re- dotes, dos deputado5 e SCIIlldorel;, e assim por diante.
vista TmÉ- &n/wr, na edição de quaDt> de l1llii'ÇO do mesmo ano.
Iá é hOI2. poitaoto, Sr. P«sjdente, de o .,...,. ser =pomaTomo a liberdade de CIIUttCÍ2r alguns desses aimes, para. se
avaliar melhor o que pode significar uma arma na mão de um me- bil:izado penalmente pelos atas infi2ciomis que vier i cometer a
partir dos dezesseis anos.
nor infratol'.
Há um movimento intensivo em outros- países para combaNo dia doze de fevereiro do referido mo de 1992. o m!dic:o
Sétgio Pompéia Ramos de Souza. cinqüenta e Cinco anos. dimtor ter a criminatidade infantil e juvenil Especialistas no assunto têm
do Centro Médico do DETRAN de São Paulo, foi totir.ldo de sua proposto que se julgue, como se um adulto fosse. o menor que cocasa. junwneote com um filho. por dois meninos armados. Ao mete homicidios de segundo grau ou crimes berliondos.
passar defronte de um postO do Corpo de Bombeiros, o médico
A lnglarem, por exemplo, rem ICl1lado mais severos os jultentou reagir ao assalto. Foi morto com um tiro de um dos garotos. gamentos de miCI!OmS que c:ometeiam. infrações graves. No aDO
Sabe-se que os assallalltes tinham idade em tomo de dez anos. O
passado, os jornais noticiaram amplamente a coodcnação dos gafilho do médico ouviu do garoto que atirou no pai uma frase que rotos Jon Venambles e Robert Thompson. que tortQ:ramm. até a
meteee nossa atenção. Disse ele: "Se a polícia ri:J.c pegãi' eu fico morte um menino de dois anos, sem que a polícia tenha conseguitrês dias oa Febem e volto para a rua".
do esclarecer o motivo do crime. Os garotos. que à época do assasNo dia vinte e quatro do mesmo mês. o vigia Hilto Pereira sinato tinham dez anos de idade. fomm condenados à pena de
dos Santos, quarenta e dois anos:, foi morto· ao impedir que um quinze anos de prisão.
adolescente roobasse a agência bancária em que trabalhava oo
A altet3ção da minoridade penal dever.\ promover mudança
Mommbi. O assaltante não tinha mais de dezesseis anos.
também no Estaruto da Criança e do Adolesceotc, crilldo em 1990,
No mesmo mês. Irineu de Oliveixa levou um tiro dentro do e sujeito a críticas em muitos pontos.
cano porque não entregou o relógio a dois menores. Nesse mesmo
Já ouvimos aCUsações de que muitas das g813Dtias estabeledia.. tr& garotos mataram o dJefe de segurança Ernesto Kcksis, cidas pelo Estatuto protegem muitO mais os crimiDosos adultos
que reagiu a um assaho. Uma semana depois. um tiro no peito. que explotam os menores do que os menores propriamente. A poO SR.. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Proonncia o seguinte cliscmso.) -Sr. Presidente. S~ e Srs. Senadores. tratarei hoje de um
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!feia e os juízes rcccmhece:m que o aliciamento de m.enoms pelos
criminosos coilbecidos como ''plis de rua" ~ um crescimeolo ootávela partir da vigéDcia do EslalUID.
Sei que existem fortes ~ quanro ao l«l< desoa
proposta.. Mas sei também que a sociedtde clama pela efetiva puniçio daqueles que cometem crimes coatra o pU:rimOoio e a vida
de pessoas inoccmes. nio hesitando cm matar friamcnle até pua
roubar um tcles par de l.êni$.
É preciso pensar, ~tudo, nu vitimas pocenciais desses
bmdidos que mnam meDOl'eS. utilizmdo.se de sua preteosa implnidadc pam matar e roubar.
Nllo deixamos de Jee:OIIhecerque os vmladeims pml>lemas
que levam ao crime e :l viol&cia estio rellciooldos ao dcsempmgo. ao lmbtlbo pessim•mente remunerado c à aus&cia de poUticu
assistenciais. Crimças demuttidu, sem orientaçio familiar, sem
merêucia de domiálio. evadidas dco boocos sio ftc:il. dos ''pais de ma''.
Nesse ponto, 6 preciso deixor eluo que Dio se C<lllfundem
os menores can:ntcs com cs DlCIIOia io.fntorcl.
Aos menores ..,r.s, 6 neeesWio darprotoçio. AIW. pmleçio que lhes fahou da famllia, da sociedade e do Estado.
A famllia, pcx- sua desapgaçlo. nio Iealiza o seu papel insubstiluivel de ser o c:eotro da fOl'IIJIÇio monl da crimça e do jovem. A sociedade, embon teoba glUJlOI organi"""" pua assegurar ao menor seus direitos. nem sempm coosegue opetacionalizar
uma ajlda efetiva e :adequada. O Poder Plíblico Dio dem.oostra
vonlade política nem org•nizaçJo admiDistrativa para irtegmr os
esforços numa açio objetiva de amparo à criança e ao adolcsc:eDle.
Ao meDO< delinqUente, eutretalllo, é nec:essúio dar puniçio.
Nio somos cootm medidas de RCUperaçio e programas de pt:veo.ção em favoc pesses ,.menmes. Mas a qualiflCaÇio do ato inf'mcional que cometem e a avaliaçio de sua vida pr-e~ devem ser
coasidetadu na impuraçio da petia.. Também Dio sotDos favoráveiS- ao apiisiooamc:nto dos IIlCDO!CS infratola em ~ comuns. O convívio com detenlOS tiaria ao meDCX" o aprcndiDdo da
bandidagem, sob. coaiv&lcia do Eslado.

CkEsta!uro da Criança e do Adolesceolc. nesse ponicular,

de:scoob.ece a impcxtincia que as pequenas empresas têm na economia atual. seja aos paíse$ ricos. sejl DOS ~gos. importan1es
xedistn'buidoru de ronda. igeis e dinimicas, esses empteendimcntos COOlam com ap:l'io ofJci.al em toda a parte.
Conscieule do stgnif.cado dessas pequenas emp:esas. pua. a
luta pela ~ramada do aescimento ccon&nico no BmsiL o P.resi-deule Femando Heanque Ca:doso - ainda quando da c:amponha
eleitonJ, DO fmaJ do _, possado- gamntiu que daria a rodas elas

um t:rat.amenlO pncrdno dmanle o seu govemo.
No CllUDID. posoodoo pouco mais de três meses de sua pos-

se. as pequenas e ~ basilcims começam a enfrentar
gmves dificuldodn ""' coosoqilêneia da falta de linhas espec:ificas
demclilo.
Em rqxftapm p.lbbc:ada ua semana passada. no dia vinte c
dois de , . , _ o _.,.,w Conda Brazlllease relata o dmma dos
cmprc:dri01 dt pqucao pr1e que estio a espem de fm•'Y"i•mentos pua ccmtuaw' arumdo.
Conf~ • DOOCII.. bl cerca de duzentas empresas do Distrito Fedem] que, ~ com seus projetos de investimento .aprovados pelo ~ ~m - do Sebnc em conv&lio com o
Banco do Branl - ~ a.t.Dda os RCOISOS. Quem liga par.a o
BaliCO do BnnJ ""'- • =loanoçio de que - h á dinheiro dis-

ponível

Deixo registradas nos Anais dessa sessão as reflexões que

teci sobre o tema.. acreditando que ~berei muitas -ãdesões à minha proposta. e, o que é principal, muitas cootribuições para aperfeiçoã-la.
Tenho dito.
Obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Conoedo a palavr.o.

ao nom Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMIJB-Mf. Proimncia o seguinte discu1>0.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado=. ninguém

.

O 1De$Im on:1rn' S:. PtEsidcntc, Sm. Senaclomi;, no meu
&tado do MAr.,(.,..-.) Temos li cm::a de cenr.o c cinqüentaprojeros ji •Ftt""a..l."' pr1~· !lrohprm que estão dependendo agora de
apenas dou m...b ._ d.· l'ftu pcs serem tocados. O custo mh:lio
de cada um dei. ~~H ~ portanto. é de somente treze mil e trezentos nnJ nau.
Ao IDHID.' trmp.• rm ~ tais projetas aguardam fmanc:ia:tnelllO&., ootrni c~ u.a vraio c.Labcndos pelo Sebme regicmal e
devcme:ujttt ~" u:a:J m.ba duzentos mil :reais.
•
~... w ..t w. fY"'JII..Jil, de dimensões modestas mas que
cert.amcm~ ~, :~--1.. p.l0$.1tl'>O oa ecooomia local, porque gerario mutt~ cn~""'
_Nadli p-'dr -.-... ..:Ea .ws clan:m a crw::sceme ccufwnçaque
as peuoas ~ • tn.J ...W do que a l>lsc:a desoes liD.mciamemcc. ~ c- ~ (Alalb an 1986, nio se via laDlo intemsse
em tt ~ DI.~..- s:r.dan'a an tcras l:nsileiias.
Isso ar;(li'J"'' po.~ puudol. DOVe meses da entrada. cm vigor do P1aDo Jle.&~.. •
d!'rperroo. as pessoas p:~dc:ram ter
uma DCÇio dr ~ • ,.._.,.. das IIICl'Cadorias e porque a renda da

aJRSCDla um notável avanço. pois Dio c:oaside:ra o menor cor:no
um criminoso qUalquer. Antes de chegar aos dezoito anos. ninguém. pode .ser condenado c enviado a um presídio coomm. mas
nada impede que osjuízes das vuas da JnfãD::ia _e da Juventude_
adotem medidas de privaçio da libetdade do meuo.- inliaror. Eslio
previstos também no EsLttuto ttatamentos psicol6gicos e educati- m.aiona aunr:ok•
vos. Portanto, nio é vcdadciro dizer que o Estatuto Pft'P a impu- nõcDco.
nidade.
Qa • lo.:lda
O que consideramos como inapropriado pam os tempos
atuais. em que a viol&cia cresce assustaclcnmetlf.e. 6 a maioridade
penal ser atingida apenas aos dewito anos. Aaecl.itamoç que um
menor de ~seis já possa rospcoder peoalmente pelas inftações
que cometer. E a mudança desse ponto do Estatuto que viemó.S-de·
fender. nesse momento.
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as estatísticas do setor eco-

~ ........ meataçlo positiva já ocorre com o
Plano ameia c p llltl.Mdu pudemos ~ver dias melhores para

quando CJJD~rf!l.l.,.. ~lã l.xma mais pemrancnre a infiaçio.
Por IUc*..l atc aan do que amca, o Govcmo ~ apoiar,
de forma cUn ~ da: ......... quem de a ou de lado a cimnda. fmanceirae se cllspõs a atar f'OilLlil ck Dbalho c a gerar riqueza.
·· Na medJd& tm ~ o BruU não apóia seus empresários. em
especial os de ~ p;xu-, eiUIDOS abrindo caminho para a
chegada de produtos ,mdm do exrerior. E isso já se ~flete. nos últimõs meses. de ttWJC"n ~ oa nossa balança de pagamentos
Sr. Prestdenu:. Sn.. Senadores, ao coochrir este btevc pro-

nuncia.mcoto sobre um llSSWllo que, sem dúvida. deve estar entre
as maiaes preoa!poçóes dos Senadores de rodos os Estados da
Federação. quero pedir ao Presidente Fernando Hemique Catdoso
c a seus miiiislJOS da ~ econômica que se empeobem em :resolver a questão do fmanciamcnto das pequenas e microem"piesas
através do Banco do B~<~sil.
Os valores que estão em jogo. dentto da magnitude do País.
e de sua economia. são inis6rios e certamente não iofluirão sobre
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as medidas anti-inflac:iOI1iUias.. Se os ream:os são modestos. grandes sio os seus bcnel!clos, em cspeciolna cruclal queslio do Divel

de empn:go.

Estou certo de que a SCDSibilidade social- acima mesmo da.
habilidade polltíca - do Piesidez>le Feawldo Hemique Omloso
rm com que
ess&queolio o mais npidanrue poosivel
Em o que tinha. di=.

de-

Muilo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júuior)- Cooc:edo a polaYia
aoDO!xoSenad<rOdacirSoalu.

O SR. ODACIR SOARES (m.-RO. Pmamcia o seguiDte
diJamo.)- Sr. Ptosidente. Sr's e Sts. Senadoles. dem1> u c:onsoqü~ mais pe<Venas da c:bamada d6c:ada pmlida, que DO cJec!.
aio de 80, deixou..nos sob a tnnmttfzatU impft:ssio de malogro
do projeto brasileiro de desenvolvimento, eu apontuia notadamente estas Was: o doc:llDio de algum emprooudimealos que coobec:eram ioquestiODável sucesso :nas dkadu anteriores e a perda da
out<>cstima- estado de Animo, até CDiio. sempre preseute na alma
de DOSSO povo.

O colapso de tais ewp:ceudimcDros - cito. em especial os

Jisadoo 1 produçio de pettóleo,l expomio o modomizlçio du te-

Jeromunjcoções O lampliaçio e melbma de DOSA malha viáriacoojlgodo com IS mllllipla oecplela da aúo que se pteclpilru sobte o Pais, a um só. tempo, ecoo&xJin. ~o sociedria, acabo.llllll po<provocar"""""" declinio da DOIS& qualidode de vids.
li, a perda da .,..,_.,. admiDou uum fenbmeuo mais
deplod.vol ainda, que eu denomDwia de dosistbx:ia do BDsil Refuo..mo a algum 1'1ilhões de bnsikiroo que, paplexos com IS c:alamidadcs que sobre n6s se abatetam. ámplesme:utc, desistimm do
BlUil, aboDdonaDdo o seu le<rilório, mllllcimdo • po5pria naci<>naüdade e adctando identidade ..mngeila.
Refiro-me, OUIÍossim. a taotos outros brasileiros que. muito
embonlla!bam permonecido DO Pais, deJo tamb6m desistirnm psí·
quica e culturalmente, pondo em prática o mais desastroso escapismo civico-caJtmal CICOirido neste país.
Com efeito. sem ánimo para encarar e tcrtar reverter a dura

1Widsde que Cllft<n!ávamos, W. brasilciroo de=exam de sua Pitria., passaram a. escamecer sua a:litun. e sua gente e, olhos voltados pom as nações UW. p<6spetu do Primeiro-Muxlo. poseramse a copiar seus padrões comnm.istn, como se tal fosse a afiuna..
çio SUJX"m& da """'=idade
Essa foi e tem sido a h<n daexibiçio pleDa dos velhos"""'
trastes e dás ooatrulições já lio &DIÍ8IS da vida brasileila. Do lado
de cl, a pucola sofrida e majoritiria da Noçio, a debo.~er-se na lula
po< sobteviver i aúo e po< S\lpm-la. Do lado de lá, a pm:ela minoritária dos privilegiados. em peregrinaçio pelos jpDdes saD1Ji.
rios da prosperidade e de coie:P•mismo do Hemisfério Norte. JJus..
cando ~-se das agnuas da vida 'livida em nosso Pais.
É quando, saoola is mioo, eles se põem a abm<ltá-las cem
os pdgels eleb:Ooicoo o outm comodidsdes largameDie oferecidas pelos países bo.fcjodoa pela slol»lizaçio da ecmama e regidos pe~ arejados ..._ do !iviO> men:ado.
e quando, também, um ou outro desses desafogoclos e eternos itineraDtes, cedendo a uma ativica telld&cia naciooal- herança dos 1emp00 colooiad- possa da impcrtoçio de coisas i impor.
taçlo de idéia&
Olllolos medloc= da criatividade. mais popensos a adotar
coisas jl feitas do que a fazer coisas novas, alEm do mais, poucc
earaizados na po5pria culrum. Dio lhes cusla nada mwlar de id&s,
IJ:t>C:aDdo..as pelos modismos mais m:entes cem que se deparnm
em suas andanças pelo Primeiro Mtmdo. Pooco se lhes dá que a
moda Dio seja. tio nçwa assim. A embalagem seDdo noVa.. e reuo.
macia a etiqueta que a envolve, eles Dio hesitam em incluí-la em

533

sua bagagem, para exibi-la e l'OCOIIJIOIIdi.Ja aos demais cul101a da
mOOemidade.
e foi gmças • isso, que doo -DeSte pois o vflus ......IcitDulo do neolibemlismo rsdical- squclo que> lova o priDclpio da
ecooomia de mereado is t!ltimu ooaseqülaciu,
em dogma de C! e busc:aodo impor ..,. ipücaçio, som c:a!Sidemçio de tempo e lugar e sem sdmWr oem ""'"'DÇio olpma, nem !mio modet>oclo<de qualqueZ' esp6cie.
Como ideologia pol!tica ou como li>CCiiiWio de .....,.... .
de OCCIIÔmi<:a. ele ~ so estn:mo oo pop6is cleooaYdvidol
poloestado. sejanapmduçio d e - de iDI=- ~.lOja
na p<eSiaçio de serviços polblical, seja ao COU1'0io da lllividodo
oc:ou&oica. seja na regulaçio das miações do Capilal com o Ta-

-<Jtiii&DIIo.o

bolho.

Nessa hipertrofa do laiaez &Ire. awlta a. :recc~" c 1 ;'
da eedEncla indisairninsda das empn:su gaidu pelo l!slado,
como posso decisivo e indiopemável, que toda a Daçio deve dor,
para que lo!"' galpr o p6rtia> quase ioa<:eaivel da modemidwh
É. tamb&n po< ai, que .. iDiilllla, lelllaDdo ..,..
adesio e faz..- nossa cabeça. o lobby poderolo em fav<rda privllizaçio das ompresu estaW. bmsileirns, cem ~... toda etpecial
na q10bra do moocpólio ....W esoc:ulldo pela l"dmmdd e pela
Telebris.
Esse /obby, que seguDdo a 1IOVilla Vo;la. DO caso etpedf'JCO
da Tolelris, ~ eocobeçsdo pelo IBDT (JDsliluro IIJasileiJo- o
Desenvolvimolllo du Tek<:ommüc:ações), emidsde que COIIIII"P
principalmente IS empresas fabric:mloa de cal1rais telofl!aicas,
:movimenta bilhões de d6lues e usu:mc certas cmrterútiru que.
merecem apoDI&dss.

Ele nio susleD& uma le3e. move. antes. uma guara impiedoss, visando a ombollr a fatia mais almlada do merc:sdo das oonnmicações, estimado em bilbões de d6lm:s.
Ele ~ viruleDto no ataque i empn:sa exec:ut<n do 111011Clp6üo: a seus t6a:ücos e a seus dirigentes. aegmdo-lbes a c:ompdf:D..
cia. os m6:itos do pessado e do pesentc e assobetbmdo 01 leUS
malogros:, no futuro. Tmhg1hando quase sel!lple c:om meias vadl.des e Com dados manipdados, ele douta. a pihlla da privatiDçio..
enquanto cam;ga as tintas na desaiçio da propalada inefl<ifaàa
da Telelris.
Nio dá eosejoi.q,lin.cloo def....,.,. da~ qamdo.
por6n. estes se mllllifestam, seus ugui!IOIIIosllo lldJadoo de falaciosos e seus fommlad<ns inquinados de ageues do esec:d..,l
CCilpO!I.tivismo.
·
Ele faz pouco da mem6da e da intelig&lcia do povo, quando esc:a-ei· a lembrança du boiS peáomwlc:es da Telelris e,
sobferudo. quando reduz o dcbu a um posicims!IMIDCo JDalli..
queísta em que a prosperidade e a modeminçio llo rnis da .,_... privada. enquanto Cf1e o auuo e a inelic:ilacia 11o
os ....,ltados fatais da empn:sa estataL
Assim, a opiDiio públin. ~obstada a posiciolllr-so oom,.
turidade frente A comple.oridade do problema, decc ... llo(k>JJ primeiro, para melhor abuear todas as suas dimensões e nsla&iviaado, em seguida, a eficácia das soluções propos1U. de - . a abngir o enteudimenro de que o IOCOimmo da privalizaçlo nio pode
ser spliesdo ideDiicamente a todas a de qualquer paio,
em qualquer IIIOOliOI!O e a despeito de QUOisCf1er siuaçi5es powliaa.·
Nesse clima de embote de inlaesses mais do que> de de soluções, a opinião polblica ~. tamb6m. impedida de dis=nir u
solnções de real int=sse do Pais, daquelas que s6 representam intetesses de gmpos, nio raro. alheios cu a~ advenos.,. iD.ta'eueS
nacionais.
Graças. po< fnn. i ruidosa clbemcse provoc:ada pela aunpoDhalobista, o cidadio bmsileiro e seus representantes sio obtlaclos

ANAIS DO SENADO FEDERAL

534

Março de 1995

•m sua reflexão sobre o verdadeiro alcance da desestatização in- -Pré.:-industrial. Este, de resto, nunca teria atingido o cstágío de inJi,.<."liminada de empresas. Tal reflexão seria mais frutífer:i se lhes dustrialização atual. se não tivesse criado as suas Companhías Si!(.,sse pennitido assixíar o posfulado privatizante a outros postula- derúrgicas, as suas ''Petrossaurus e Telessaurus".
dtlS oriundos dos países ultraliberais. em seus domíoios. mas -doTambém, repontariam na memória os tempos em que a demanda naciooal de medicamentos em atendida por razoável e efiminadores. no domínio allieio.
Com efeilo, não se pode deixar de: tomar em coota as aíull- -Cienle iiidústria nativa.
dades entre a lógica da privatização, fundada na ~missa da inAdquirida esta pelos grandes laboratórios multinacionais. é
t"''nlpelên.cia do Estado para gerir suas enipiesas. devendo este, pertinente que se indague que vantagens maiores trouxe essa troca
p01tanto. cedê-las a empresas privadas que teobam essa competên- para o consumidor brasileiro. sabendo-se. como se sabe, que os
cia t~ outras Jóg"íciS qUe fundamenlam a nova ordem mundial. Se- oügopólios constituídos por tais laboratórios, detêm a Jidetança da
gundo estas. por exemplo. também existem povos competentes e pressão inflacionária, além de figu~ como c-ampeões do desabastecim.ento de produtos de interesse vital para os consumidores.
r<"''!S iLll"'rupt:lentes.
CQmpetentes ou incompetelltes para gerir os reaJisos natusemtm- que. coni:i'ariaudo esforços de nosso reajuste econômico,
r~ll-: 4uc detêm. para pteServar o meio ambiente em que vivem.
intentam impoi' ao mercado -consumidor suas desmedidas elevaçõpara administrar sua tax.a de natalidade. pata produzir e pan inte- es de preços.
A par desse exe:rclci.o de memorização, seriam também pro~?r:!.t'·SC na CC'onomia globalizada.
Para os povos considerados privados dessas competêDCias veitosos os exercícios de awidade COmpai"dliva. Por exemplo,
básil.·as. é que vem sendo engendrados. nos países ricos. os posw- muito nos seria dado a aprender com as vi<..·issiwdes enfrentadas
lath> J.a soberania relativa. da distinção entre bens privativos de pelos consumidoxes de países que. precipitadamente, adotaram a
fótmula miraculosa das privatizações indiscriminadas.
~.:ada rovo (os que se assentam no solo) e bens que coostitnem paDeb;,ando de lado os casos já bastante conhecidos do Méxitrimônio da humanidade (os que se esCondem no sub-solo). Para.
esses povos. inclusive. é que as Nações Unidas- entidade cada dia co e da Argentina. limitemo-nos a evocar o caso rJa Ing)atemt,
m:~i.; oruh..n·dinaJa ao predonúriio das grandes potências- urdiu e
onde a própria Margaretb Tatcber, arauto inconteste do receituário
\em fmand<J.Ddo.o polémico e hediondo plano de controle popula- privatizante. admitiu estar anepend.ida de ter privatizado-a empresa estatal britânica de telecomunicações. simplesmente porque, del'kmal. d~ qual o aborto e a esterilização em massa, por sua inqueslion.ivel eficác13., constiwem os métodos mais Iar8amente ~ pois dísso. a qualidade dos. serviços piorou e as tarifas elevaram-se
excessivamente.
<.:~mtendad~)S e apliC'3.dos.
O que se íntenta é feduzir se não extenniaar, a rilédio e lonNesse reparo, aliás, a ilustre "Dama de Ferro" é secundada
g_u rra7.c,._, os povos ditos incompetentes, a flm de que os autodenomiruu.los povos eugénicos e competentes. s6 estes. possam se pela advertência do The Economist que. segundo acabo de ler em
arr•.lpriar dos bens nao.nais que aqueles detêm e dos quais não sa- Rubem de Azevedo Lima. admitiu que as privati7.ações são impot-~·m fa?Cr o melhor Úso. dando-lhes. aí sim, a melhor t:Cntabilidade pulares na Inglatena e aconselhou os outros países a privatizarem
com cautela. pois tal prática ajuda mais aos detentore!> de ações de
.<:cm poluir os ares do mundo.
Fci tas es.1as associaÇões, a. opinião pública não tardaria a ex~tata.is do que os consumidores.

t.'l)Olpt'('enr.lt.-r que a campanha de pressões privatizantes comporta
.r...'t.'git<I\'c)cs ~l mais complica.ntes do que a quebra dos monopólic·-> t.•ti~4Ja em fator cond.icioila.D.te do ingresso do Brasil no clube
J-" h•::

países prósperos.
n,_. miitha parte. Sr. Presidente e Srs. Se~s. fugindo à
L'Ir.:n,·:l nml2LJlsiva nas virtudes miraa.dosa.s das privatizações in-=-r.li-:<.:linúnad.as. longe de aceitar a inexorabilidade da queda dos
rnm•·~liüs_da Petrobrás e da Telebrás, volto a advogar, frente ao
p!' .hh:nm. a .;uhsütui\-ãO do embate pelo debate, o abandono das
pi~:s,.i)es. que de\'em ceder lugar à postun cautelosa e equilibrada
dt)S yue se arcga.m ao exazp.e exaustivo de todos os ângulos e di~
mt.•m. tx:s- do ptv...•blema. sem nunca perder de vista que a única consiJ..:rac;ãl) qu~ se impõe é ã ditada pelos interesses n:ais e pennarw•t1•:-i_da Na\".ât).
I )<_•ntn\ dt.'liSa linha de cautelas. agora mais do que nunca,
n·c,•mt·nd..:u.la pelos abalos que andar.un golpeando as economias
J-r.: p.•í:>t:s que paredam galopar sem U"OpeÇOS rumo à prosperidade.
tan~~:..k_,s ~lo fervor ultraliberal. dentro dessa linha. repilo. seria
'-'Xtll'tll;mtcntc -:aJutar que nos entregássemos ao saudável exercíÓ•' d 1 mcmúri.1. nacional.
v~::iamos. então, voltarem à tona os tempos folclóricos do
Bta ... il das 'patal·as c dos tostões. quando nossa economia caminhava. a pa~so de_ dgado. tendo suas necessidades de transporte. de
C'l!Cq;ia cléuica. de combustíveis fósseis e minerais. de telecomuIIÍt.';;l!.,'V.!'s. de navegação. de serviços urbanos e ootras mais, atendida.s •.;uasc t.JUC exclusivamente por prestigiosas em~sas privadas

Altamente recomendável seria. também. o- exerc-ício de au~
diência ou. melhor dizendo. de ouvidoria dos neutros e dos nãoímpli~dos ~tamente

no problema.

Úi.lS

inr•••n:tCI<lllais.
O-i que viram Jlão de se recordar que tais serviços er.un tam!~rll r,,kJ:,ri ..·t•s e ineiicieD.tis. mal contribuindo para tocar o Brasil

Foi o que fiz. debruçando-me sobre a revista Tiers-Monde,
na qual em ex;austiva e competenl:e análise do problema. AnileMarie De!aunay Maçulan. afUma textualmente:
"Os resultados esperados e as modalidades possíveis de privatização deixam um certo número de questões não resolvidas.
Fishlow (1990) e Naukani (1990) _consideram que as experiências
do Chile ou de certos países da Asia não são con~iínCent.es. Eles
põem em dúvida o caráter quase: sempre miraculoso atribuído à
privatização para resolver todos os problemas. o quC" efetivamente.
marca o tom geral do debate em -curso no Bras.il".
(Processus de Privatisation et Modemisation des Telecornmunica.tions au Brésil. Anne-Marie I)eJaunay Maculan. Revue
Tíen:-Monde. n'll38. Avrii-Juin 1994).
Sr. Presidente. Srs. S_enadores.
Par.a não mais me alongar. adianto as principais conclusões que
vou extraindo do tumultuado debate sobre estatais e privatizaçCes.
Não acredito numa incompetência intrinsel·a do Estado paxa
gerir seus empreendimentos estratégicos. Se isso fosse verdade. fa.
leceria.também. ao Estado a desejável competência. para administrar a educação, prover o abastecimento. suprir a saúde. promover
a ciência e a tecnologia. regular o trabalho e a produção. adffiinistrar ajustiça e zelar pela segurança e bem-estar de seus cidadãos.
Os impasses que comprometem a eficícFncia da Peuobr.ís e
da Telebrás têm suas causas convergindo para os mesmos falores
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que andam a detennimrr o impasse atual do BtaSil. na rotalidade de
suas instituições.
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çio da Camprmha da Fratemi.dade. DO eucamirihamento de crianças á escola, na orgauilllçlo de modelar instituição de ensiuo dedicada aos mminos llabalhac!<ns. Uma refcr&cia especial m=oe o
Centto de Promoçio Alimentar Silo Joaó, que atende prefereocialmente as crianças dos centtos comunitáriOs. mas tãmbém a populaçlo em geral. com alimentos preparados pelos ptóprios abmos e
alul!as lá JIIIItrioulados.
Esses elemenrDs diouma id& do queJ."Cl'l'SCDta pua T...,_
sina e ptm oosso Estado o Ministério cxeicido por Dom. Miguel
Cimm- A emoçlo com que o povo do Piau! comeiOOttll no dia
19 de m&IÇO os 2S anos de sagrnçio de sou a=bispo mostta orecxahocintenlo pelo úduo trabalho co<ercido por S. Ex• Revm'. Conheeedor p;tlftmdo do Noaksw, pois """"" em Quixetamobhn e
foi p&StOr em Fortaleza. Macei6 e Teresina. nosso Arcebispo tem
desempenhado essa missão com a c::ólagem e ta!2:JWm com a miseric6odia de quem.-, doSenboro dan deassislit ao desti!u!dos.
Esse 1"0«lllbecimen nio parte apenas dapopllaçio de Tetesina. Na DIOilSllgCm que dirigiu a Dom Miguel por ocasião do jubileu, disse texblalmente o Papa Joio Paulo U: "Fiel á tmdição e
ao magistmo da Igreja Cat6!ica e haurindo abuudautemente de
suas ri.queZfS espirituais. alinv=n«asre teu xebanho com a mesma si
doutrina; ni!o 6 pois de a4mimr que sejas tio estimado e veidadei,.,..,. amado. Afmal, coostata o Papa Joio Pmlo ll, "em todos
os lu~ exerceste teu Ministério com prudencla e com zelo".
Do igual <~"'icação ó, cabe aqui a obsmlaçio, o novo bispo
auxiliar de Te=ina, Dom José Gonzalcz A1ooso, que =-beu das
mãoo de Dan Miguel sua Oldenaçio episcopal no mesmo dia 19
de DWÇO· Espouhol de nascitll<.ato, escolheu o BDISil- e o Nordeste - pam alUar como sacettlote. Serviu na dioc:eso de Ca.jazeiDS, tmnsferindo-se pam a Arquidioc:eso de T=sina em 1969. Foi
pároco em Uniio, teito< do Seminário Maior do Cotação de Jesus,
coordenador d& Comissão Pastoral da Tem. e assume agora o desafio ~pela função de bispo-anxiliarde TcresiDo. Repoiiamo.nos uma vez mais Amensagem dirigida pelo Papa a Dom
Miguel. "A fm1 de mais. conveoiettememe instruíres o Il1lt1leiOSO
povo de Deus a ti coufiado, escolheste diligentos colabotadoto<
past<xiis e dedic:asle especial cuidado l fcmnação dos <:andidaros
ao sacexd6c:io", declarou Joõo Paulo ll ao Aioebispo de Te=ina,
Dom Miguel Cimam Jll"OOSOgue assim sou trabalho de evangelizaçio e de esperança. Fazemos os nossos votos de que peunaneça à frente de DQSSa Arquidiocese por muilos o muitos anos
mais. cuiDJXÍD<Io a elevada misoio que lhe foi confiada_ O povo do
P!aui faz seu o coaéo;toque ó =wnido pelo opel"080 ooordeuador
do Projeto Periferia, o podre Tooy Batista: "Dan Miguel ó, de
fato, um pasto< à imagem do SlUIIOPasta''.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a polavta
ao nobre Senador Lúcio Alcintara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pmnuncia o
seguinte dis<:urso. Sem tevisio do Olado<.)- Sr. Presideute, Sr's e
SI>. Senaclttes, a Segunda Confcr&cia das Nações Unidas sobro
A •-""""""" HuiDIDOS (Hahitat-n). realizar-se..! de 3 a 14 de
junho em Istambul, Turquia. Seu principal objetivo 6 mobilizaresfOIÇOS iDtemacionais que possam contribuir pam ccm.ter a deterio..po da situação global dos assoDiaiDentos humanos o criar as
condições tlecesoárias para. obter melhoras na qualidade de vida do

Nesse semido, a Telebris ó a cara do BiliSil. como o BDISil ó
a cara dos bmsileitos, todos parecmdo ter petdido o rumo de sua
c!estinoçioe a clrltmrinaçio de :ocus idolis. 110 eaca:mdodea!zlio de ln
Não se resolvetá. quero aer, o impasse da Telebrás ou da
Peuobrú, mudando-as de mlos. como Dio se resolved. o impasse
do BDsil, abrindo mio de sua soberania, como lambóm, Dia se 1<>grui sanar as frusttações dos lrasileims pelo dcspojomerrto de sua
ideulidade cultural
A salvaçio Dia vem de fom. O melhor l<Dlédio nio deriva
doreccituário alheio, mas hi de ser aviado no labontório da c:rialividade nacioJial.
A pmvid&>cia mais UigCDte pm. o BDISil IXll1tempotiDeo, ó
um banho gemi de cidadania, ó uma imenio prolongada nas ágnas
salvlfieu do,civismo, para que deUs emetja uma uaçlo recupemda
em sua 111to-estima. confirmada an sua identidade cuhunl. e revigotadanocultivo dos valores. cujoabandauo. temddennjnado se
não a f~ia. pelo menos o desgovemo geral do Pais.
E o que peDSO, Sr. Plesideute.
O SR. PRESIDENTE (Nabor JÚIÜOr) - Concedo a polavm
ao oobte Seu.odor Freitas Ne<o.
O SR. FRErrAS NETO (Pfl...Pl. Prommcia o seguinte
disanso.)- Sr. Presideutt, Sr's e Srs. Seuado!os, todo o Piau! oomemora. neste mós de m&IÇO, o jubileu de prata episcopal do arcebispo de T=ina, Dom Miguel Feuelon c::âowa Filho,~
vel porumMinist&io inovadorepleoo de realizações Ordeaado a
8 de deZ<mbro de 1948, foi sagrado bispo DO Wa 19 de ID&IÇO de
1970, sendo endo designado bispo-auxiliar de Fortaleza. Peunaneceu depois por dez anos na Arquidiocese de Macci6. tDnsferindo-se em 1985 pam ;r...,sina. Nestes anos troooo-se amado pela
popllaçio. que nele :mconb.ece as profundas virtudes e a enorme
capocidade de tzabalho demc<lsU3da ileode o iDlcio de seu saocnl6cio.
Dom Miguel Cinw"a ~ um uovo ti!mo l Arquidiocese de TeteSiDa. Nio hcuve um só setor das atividades da Arquidioc:eso a que nio teuha levado sua pnosença. A Paston.l da capital
piauicose temeu-se um modelo. podendo cila.r-se uma longa s&ic
de realizações uas mais diversas ázeas. destacando--se a defesa dos
direitos humanos. a assistéocia aos desvalidos. a busca de: assmê:Jl..
cia de saóde. a.atenção 1s crianças e adolesceut.es.
Talvez o melha:_: exemplo possa ser dado pelo Projeto Periferia, por ele inspitado. Alvo de c:onstan1e migraçio, T=sina
mostrou nas últimas décadas um ripido Cl"CScimetllo pop~laciooal.
A ecooomia local IeOODb.ecidamente Dlo teve cõiOO-abso!vcrtodos
os lllOrulorcs. O ~lUdo. ap.esar da açlo do Estado, foi a deferia..
mção das condições de vida em d<!emúnados polllOS de seu território. Justamente à populaçi"o que neles reside ó que se exe= a
dedicada açlo dos vobmtários do Projeto.
Coordenado pelo pedte Touy Batista, cujo tmhalho ó elogiado e tespeitado em todo o Estado, o Projeto Periferia procum
assegurar a melhoria da qualidade de vida da pop~laçio carenteDiferenlemcute de outros movimentos assi.stcnciais, age de forma
sistemática e permanente ao lado do povo de Teiesina. permeando-se de uma dimensão espirimal única. Foi a poitir dessa mola
propulsol:a que atingiu resultados sigoilica1ivos.
O Projeto Periferia assiste. por exemplo. a nada menos do homem em bases sustentáveis.
que 1.730 crianças. ajudando assim aproxim>domente 1.000 famíPortanto, O ComiiÕ Nacionaleu=gade de preparar a parlias. Conduzido a! pela Pasroral do Menor, estabeleceu tJ:€s casiiS ticipação bmsi1eim na Conferincia está mgan;zamo quatro semide passagem: a primeira garantc apoio aos tmbalbos desenvolvi- nários temáticos pua. a disalssão dos temas centrais da Habitat-II.
dos. na rua e proporciona uma local para descanso; a segunda fun- n:unindo membros do se<or privado, do setol" guvemameutal, do
ciona como oficina. em regime de semi-inlemato; a terceira serve meio académico e das organjzações Dio govemameotais. comamcomo moradia a mepinas. Paralelamente o ProjeiO tem aDiado na pla participação da sociedade civil.
fonnação de pessoal, ua realização de ciclos de esbldo, ua divulgaSr. l'lesideuiO.
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execução) manterão o modelo de explomção exlnlivista
Gostaria de registrar neste Senado que, dando iriício à partiem larga escaJa..."
cipação btasileita nesse Habirat-U. acontecerá. nos dias 30 e 31 de
maxço de 1995. em Belo Horizoote (MG). o primeiro Seminário
Os Pni-Reikm:S de Pesquisa e P6s-Gmduaçio da Amaz&ia
Nacional, que terá como tema, "O Processo Brasileiro de Urbani- Legal querem a alocação de reau;sos destinados ao Projeto Norte
zação: Um diagnóstico Global.,.
_ de Pós-Gr.lduação. prometido pelo eolio Ministro Mmllio ffinae~
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra no valor de 16 milhões de dólares.
ao nobre Senador Edisoo Lobão.
Creio, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, que o em.iDcnle MiO SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Proooocia o seguiote nistro Paulo Renato devia coo.vocar os dirigentes unive:rsitéios da
díscurso. Sem revisão do oradoc.)- S['. ~dente. S~ e Srs. Se- Amazônia e ouvi-los atentamente. analisando os problemas gna:vea
nadores, a relevante importância política e econômica da Amazô.. que apooiam e com eles enconiiar soluções emergentes. que ~
nia é um fato iDtemácionalmentc reconhecido, como coohecidas vem os esforços até aqui despeDdidos pata se criar, naquela mgiio,
são, por tantas gerações de brasileiros. as sucessivas promessas de uma consci!ncia universitma aiila7.bnida.
governos de que lá seriam investidos todos os esforços - até mesEsse o apelo que dirijo a S. Ex•, o Ministro da Educaçlo e
mo em função da soberania nacional- para o seu racional aprovei- Culnll'a.
tamento.
O País não pode abaodooar a Amazônia naquilo que ela leiO
As riquezas amazônicas são incalcuU.veis:. Além do que já de mais promiss<r c de perspectivas pam. o Brasil e a Humanidade,
oferecem na multiplicidade dos seus variados subsolos e à. flor da que é a pesquisa científica das suas potencialidades
tena, as suas maiores riqueus são ainda desconbecidas. A excepEra o que tinha a dizer.
cional biodiversidade da Amazônia. S".lAS essências, suas fibtas, as
Obrigado.
plantas medicinais e tantas outtas virtudeS das suas generosas floO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Plosideocia corestas - algumas já explora.d.as e um número indefinido de outras a munica ao Plenário que. uma vez fmdo o prazo flXIldo no padgmserem ainda descobertas - ainda não ofereceram ao Brasil e à Hu-' fo único do art. 254 do Regimelllo lotem~ sem interposiçio do remaoidade o que delas se espera.
curso ali pevisto, detemlinou o arquivamento defmitivo dos ProApesar de kXla a grandiosidade da Amazônia. que emocio- jeiDSde Lei daCâmarao's 122.de 1992e3l.de 1994.
na o coração de cada brasileiro. a pesquisa dos seus rccursos enSerá feita a devida corrnmicaçio à Câmara dos Deputados.
cootra-se em estado falimentar. As ~as universidades, de oode deO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Na prosente sossio
viam se espr.Uar as ações dos pesquisadores. apresentam atuaJ- ten:ninOO O prazO para apresentação de cmeoda.s ao Projeto de RemeDle um baixo índice de qualificação do corpo docenle.
solução ri' 33. de 1995. de ao!Oria do Senador~~· que
A perspectiva de capacitação do corpo docente atual é pe- extingue a representação do Senado Fedeml DO Rio de Janeno. O
quena. Com a faixa etária média de 40 anos. os professores em ler- projeto recebeu duas emendas.
no de 45 anos, que representam um nUmero expressivo nas univerSio as seguintes- as emendas m:ebidas:
sidades amazônidas, já se aposentaram ou JiocurüriSC ·aposentar
por tempo de serviço, assustados com as ruc:ntes disposições preEmcDdaN"l
videnciárias do governo federal. ·
Dê-se
ao
caput do Art. '2!' do projero de ResoluOs que fJCaiD. não têm. dlances de capar reausos das ag&lcias
çãori'33.de 1995, a seguinte ..dação:
de fomeDIO para as l""f'Ddidos doutooldos. e o pessoal da região.
Ãrt. 2:SI A extinção de q~Je trata o artigo anterior- sed feita de
com aspirações de qualifiCaÇão colbmll. não tem coodições para se locomover para os ceotrosde etcelêDcia das regi6es Sul e Sudeste.
fODDa frodaliva pela aposeo!adoria dos servidol<o ali lotBdos.
O Plano Institucional de Capacitação do CO<po Doceote
Justilk:oção
(PICO) can:UDha pam a extinçio, e o Programa de bol~-~-~ ___ _A desativação do escri16rio do Senado Fedem!. oo Rio de
cêm-graduados é incipiente.
Janeiro. causarti Váriós tipos de impac:ro, ioclusive de ordem fium.
Toma:~se evidente, portanto, que o iDdice de qualificação do
ceira A uaosferêocia dos seMdores pom a capilll fodcnl. pcx
corpo docente universitário da Amazônia está sofreDdo uma queda exemplo. causaÃ ônus a própria Casa, e, também. e principa1mm..
vertical. com graves implicações a anta, médio e longo praws.
te. aos fimciooárioo atingidos pela medida. deve-ae levar em CCI1la,
Sr. P=ideote. Srs. S.,.do=.
ainda que os JXOVenlOS dos servidores do legislativo estio defasaEssas infonnações me vêm atD.• de carta m:ebida. do dos. em dec:oaôocia da política ""'""""ico dos última; IDOS._ Par iAo.
Prof. Sebastião Moreira Duãrte. Pro-Reitor de Pesquisa e Pós-Gta- a sugestão de que a extinção se coacbne com as ap?S"""bdai•s
du.ação da Universidade Fedeml do Mar.mhio. à qual anexou um
Sala das sessões. 29 de março de 1995. - Senado< Genou
estudo do Professor Cristóvam Diniz. da UnivCISidade Federal do
Camata.
Par.í. Este mestre paracnse, douiOr em Ci&lcias pelo Instituto de
Emcndaa"2
Biofísica Carlos <llagas. registra em trechos do seu estudo:
Substitua-se a rcclalão do artigo 2" do Projeto de Resoluçio
''Sem produção de conhecimento em densidade e
em epigrafe pela seguinte:
.
.
.
qualidade suficientes. as universidades da Amazônia
"Art. 2~ A extinção de que t:mta o artJ.go anleDOr scd fetta
manterão o medeio de escola de terceiro
sem inves- de fODDa gradativa. f!CODdo • Mesa Dú.tcn do Senado FedeDl
tigação ... Dessa forma, o desenvolvimento regional esta- aut.oriDda. a tomar as providências necessárias nesse sentido."
rá ao sabor da organjzação política. e econêmica 00 ~ ·
Justillcação
do país. por absoluta falta de quadr9s técnicos ~ ~
A delegação de que trata a emenda. autorizando-se a Mesa
bilitados a responder ao desafio... E claro que as pnondadcs coo.tidas cm planos de desenvolvimento para a Diretora a ftxar prazos e estabelecer normas pua a ~açio
Amazônia desenhados pela área ecooômica c política de gtadaúva da Represeotação do Senado Fedetal oo Rio de Janeiro,
outros Estados (sem a participação dos quadros Jéaücos parece-me a forma mais sensata a ser adotada, visto que aquele 61'locais cm densidade e qualidade par.1- sua fOIDlUlaçio e gão. por se llal3r de colegiado. dispo.-á de c:ccdições pom melhor
examinar a maléria e na medida do possível, não fiustra:r interesses
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de S:enridores tadicados na antiga CapiUI Federal a várias décadas,
que tEm toda uma viela planejada e estabelecida naquela cidade,
possuindo um núc:loo familiar que. em muitros casos. certamente
sai c:ompulscriamente disperso.
A modificaçio proposta nesta emenda nada mais é que um
ato humauitário. busca~se com u~m maior discussão de prazos e
noanas. dar opottunidadc a que os servidores e suas famílias possam de f<mna digoa e senma adaptar-se a nova realidade.
Sala das sessões, 29 de DWÇO de 1995- GuHhenne Pal-

Antes de encenar a presente sessão. a Mesa comunica e
convida as Sr's e os Srs. Senadores para panicip;uem da sessão secreta. que logo mais se IUlizará. neste plenário, para tratar de assuntos administrativos do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A PresidCncía1emhia ao Plenário a sessão conjlnta do Congresso Nacional. anteriormeme convocada pua às 9 bons de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nada mais haven.
do a tratu', a Presidência vai eocenar os trabalhos.Está encerrada a

meira.

sessão.
{úvanra-se a sessão às 18h36min.)

(À Comis.Jiio Din:ora)

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A ma1éria será remetida l ('<missJo Diretom. tendo em vista a criação do grupo de
tnbslho por& a moclemiDçio adminisiialiva do Senado Fedetal.

Ata da 30ª Sessão, em 29 de março de 1995
lll Sessão Legislativa Ordinária, da 5()ll Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. José Sarney
(~às 18/wras e 40 minutOs, a sessão é t:n•
cerrada às 22 horas e I minuw}

SESSÃOSECRETADESI'INADAA TRATAR
DE .ASSUNTOS RELACIONADOS COM A
ECONOMIA INTERNA DO SENADO FEDERAL

·Ata da 31ll Sessão, em 31 de março de 1995
lll Sessão Legislativa Ordinária, da 5()ll Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Fillw e Nabor Júnior

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA·
DORE&
Antônio Carlos. Magalhães - Arlindo Pcxio - Artur da Tá·
vola- Benedita da Silva- Beni v..,.- Carlos Bezma- CaWdo
Maldaoer- Darcy Ribeiro - Eduardo Suplicy - Elcio A!v.,.s Epiticio Cafeteira - Ernandes Amaim - Femando l!ezmn Fmncelino Peteira- Freitas Neto- Geraldo Melo- Getson Camata- Gilberto MD:anda- Gi!Van Bcq;es- Hugo Napo!eio- Humberto Lucena - Jader Batbalho - JeffOISOD Peres - Joio Fmnça Joe1 de Hollanda - Jonas Pinheiro -José Agripino- José Roberto
Amlda- José Bianco- José Fogaça- José lgnkio Peneira- José
Samey- Júlio Campos- Junia Marisc- Lauro Campos- Luiz A1·
berto de Oliveira- Nabor Júnior- OdacirSoares- Pedro SimonRamez Tebet- Renan Calheiros- Roberto mire- Romeu Tuma
-Sérgio Machado- Teor6nio Vilela Filho- Valmir CampeJo Vilson Kleinübing- Wa.Ideck Omelas.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restiluiwlo a"wógrafosde projetl)s de lei sancionatlos: N" 102, de 1995 (o' 333/95, na origem), de 29 do c:onente,
referente ao Projeto de Lei da CâJml3 o' 40, de 1995 (o' 121/95,
na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor Presidente, quo dispõe
sobre a distirbuição de efetivo da Aercmiulica em 1emp0 do pu.
sanciouado e ttansforti!Jldo na Lei o' 9.000, de 29 de março de
1995.

N" 103, de 1995 (o' 354195, na origem), de 29 do <0rm110.
referente ao Projeto de Lei da Càmam ri' 77, de 1994 (ri' 1.624/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a temúnologi.a oficial n::Jativa à hanseníase e dá outras providências. sancionado e tqnSfonnadonaLei o'9.010,de 29 de março de 1995.

N" 104, de 1995 (o' 348/95, oa origem), de 29 do ca:rente.
CCI!JliDicando o rocebimento das M e - ri's 108 a 112, de
1995, que participavam a aprovação da escolha de autoridades
número regimemal. declaro aberta a scssio.
. par.> diven;os cargos.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nos tmbalhOS.
N" 105, de 1995 (o' 349/95, na origem), de 29 de março da
O Sr. 1~ Seeretirio em exen:ício, Sr. Jefferson Peres proce1995, (:()tllJJnjcando o recebimento da Mensagem ri'-158, de 199.5derá a leitura do Expediente.
CN, que participava a aprovaçãO da Medida Provis6ria n' 913, de
É lido o seguinte:
1995.

O SR. PRESIDENTE (feotonio We!a Fdho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadoles. Havendo
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N" 108, de 1995 (ri' 357195, oa origem), de 29 do c=to,
comunicando o tteebimento da Mensagem n'1107, de 1995, que
participava a promulgação da Resolução ri' 8, de 1995.
Sllbnu!kndo à delihenzriio do Se»ado a escolha
lk 7IOmQ úulicados para cargos cujo prov~n10 tkpendenre de sua prévia aquiacência:

MENSAGEM N" 106, DE 1995
(N.R 350195, aa origem)

Senh"""' Membros do se..&, Federal.
De confOIIDidadc com o artigo 84. inciso VU. da. Coostituição Federal. e com o disposto no art. 18. iuciso I. e nos arts. 56 e
58, do Regulamento aprovado pelo Do=to n" 93325, de 1• de ou·

Março de 1995

Priml'Ín>·S~m:-t.irio. merecimento, !9 de abril de 1975.
Consdht"trn. met"e("imento. 21 de junho de 1979.
Mirusu.· de ~!=\]nda Classe. merecimento, 19 de junho de

19f<5.
MinNrt •

..x f'runeaa Oasse, metecimento. 24 de junho de

1994.
.-\~SJ\!rn!r J.•

r.,·<·JC..,. l<fhh

Chefe da Divisão de Transporte co:eomunica-

"~

( 11l'l•· •.~~tJIUt..'. da Davisão de Transportes e Comunicações, l!}At;.
A'~!,:,·!·u J,• Chde da DiviSão de -Feiras e Turismo.
!976,71}.
(1•c.-k ....., ...,.:.DJt.' doll D1visãc de Feiras e Turismo, 1978179.
<.lw'.- .;.... f>.··~~ ~ Programas de Promoção Comercial

tubrode 1986, noart. 39. inciso I, alínea a. e no art. 40do Anexo I
1979/R I.
ao Do=to n" 99578, de 10 de outubro de 1990, submeto i apn:·
A~""'"·.., ..1- Cl1rfr do."> Departamento de Promoção Comerciaçio de Vossas Excelências a escolha, que de<ejo fazer, do Se- çjaJ. !9-..;<~o:.:
IÚI<r Ruy Antônio Neves Pinheiro de Vascoac:ellos, Ministro de
·''"".,,_.,.. ..l- -.....~ .."Trtmo-Gerai de Assuntos Ecooômicos e
Primeira Classe, da Ca=iia de Diplomata, para exm:ero caiBO de Cnmcn :J" · ~·! " '
EmbaD<ador do Brasil junto i. Rep!bliea de Cingapum.
C'···,
:o.·.~· Jr PrngramasEcooômícoseComerciais.
Os méritos do Emh•ixador Ruy Alltôoio Neves Pinheiro de
1985.
Vascoocellos. que me induzimm a escolhê-lo para o desempenho
O ~•
-~.--.. Lpecial de Modemização e Informátide«a elevada função, comtam da aneaa infOIIDBÇio do Ministirio
ca. !9:-<..<- "·
da< Relações Extericxes.
Sr.:-.._..,
'! •_)<-.-.•• z.o~ção e Informática.l987.
Bmllia, 29 de março de 1995.- Fernaado Heorique Car.
''- .1 ·..: ,; ~
-.. ...... • ...). · ~ecretário. 197CY72.

dooo.

EM N" 159/MRE/G/SRODSEIDP/APES
Bruilia, 22 de. março de 1995

Excelentíssimo SenhC<' Presidente da Repúblico,
De ac:oroo cano art. 84, incoso vn. da Constituiçio, e com
o disposto no 3I'L 18; inciso I, e nos arts. 56 e .58, do RegulameniD
aprovadn pelo Decreto n'193..325. de ll.l de outubro de 1986, no art.
39. inci~() I. alínea a. e no an .. 40. do Anexo I ao Decreto ál
99.578. de 10 de outubro de 1990. submeto à apreciação de Vossa
Excelênda a anex.a minuta de Mensagem ao Senado Fodetal destinada à mdiça~·ão do Senhor Ruy Antônio Neves Pinheiro de Vascoocel·
los. Mimstm de Primeira Classe. da carreira de Diplomata, para exerl"er Clt';trr· >Jc- I:tl1N.ixador do Brasil junto à República de CiDgapuia.
O [famaraty elaborou o Curriculum Vitae do Embaixador
Ruy Anttmio Neves Pinheiro de Vasconcellos. que, ju.ntametlle
crnn .a M('ns.a.gem m-a suhmetkia à apreciação de Vossa ExceJêQ.
da. será apn-s('ntado ao Senado Federal pua e:tame de seus ilus·
trc~ mcro1f-rn~.

Rc»peit<>s.amente. Lüiz Felipe Lampreia, Ministro de Estad(l das Rda<t·t~es Exteriores-. ---- INFORMAÇÃO
Curric.:ulum Vitae
l:mhai.-..:Hklr RUY ANTÔNIO NEVES PINHEIRO--OE
VASCO !'i( l~LLOS
Brmtl"'a.y/Reino lhtido _(brasileiro. de acordo com o art.
129. im·i'\tl 1f. da C~mstitu_ição de 1946). 26 de outubro de 1940.
!'"ilho d.:: llcnrique Pinheiro de VasconceUos e Leonor NePinheir!' Jc Vao;concellos.
Bad1arel em Direito. FD-UFIRJ. CPCD, IRBr.
III Curso de TreiniunentO C AperieíçoamC:nlD pua OJefes
de Se tores de Promoção Comercial (CfAJSECOM). CAE.IR.Br.
Pn,fesscrr de Promoção das Exportações. 1979/Sl. e de
\.1odemu.ar.,'ào Administrativa.l986f87, IRBr.
Terceinl..Socretário. 17 de fevereiro de 1966.
Segundn-Se<.:retãrio. antigUidade. 1O de ouwlxo de 1968.
\C<;

•

r· .. ~--.1.. t973n4.
'V-~w~ 'w-l"n'tAJio.1974'7S.

".l.-,;..,.~·
(", .. ...,..."-1 •

f'.c•

{

• ..

".:a..nt.::~.1972/74.

'\.!.":, ...
">.~.~: • .~:o.

: ... '~ .. •

Pr~ente,

Consefueiro,l981/83.

............ ,-.1.>1""'91.

'·

l .. ~.:... t .• ... ••J.- J'Nl95.
111 ;.-,.,, _. :;.. • ~ •1"' Mexico,l966(meinbro).

D ~\.lo ' .... lo.N.-~ .J<• Comitê de TtanSpOrtes Marítimos.
UNCT A1J <""nr-"u ~ • ~:~Mnbro}.
.Re~ . ..1. 1'-4:. • L.~.l967(mem.bro).
CooJ.m. ...... - ArFl 1967 (membro).
n t'N<. -r A{J .......... I ~~ria. 1968 (membro).
[\' knun.a. -Jr ( •lOw.~b Ac:rooáutica Brasii-Algentina, Rio
de liJX'U'O ~~ <..lriof"~ •
R~' Jr < ,._. ... A.n'Oaáutica BtaSil-Países Escandinavos. &lOl.nl.mo.- I~ _k'w-Jd•l.
~I'I..IZU.a<.-· Jr

<--.a.

A.ri'Oiláutica BtaSil-PonugaL Rio de

JanelfO.l~ ,Jrw-~,,

Rnm~Al· .lr t,
Riode_J~

--.b

A~utica

•.JrW~tWH
dr·( ,~b Aerooáuti.Ca

1..,.."'

Brasil-Estados Unidos,

V Rnm~·
Brasil-Aigentina. Buenos Aires.. 1~ \.lrlrpojo.'•
Rcunu..• dr Pff11..,.. ~m l1'10Sp0rtes Marítimos. CIES. Wa.shingron. 1970 t~wa:~trl
llJ Reuru.âo.1 L:nn.n.·nco.ll do Grupo de Trabalbo do Intelsat,
Wasbingtoo. 197() !dric'p.d..l!.
Conferitlcu PkmpcxencWia para o Estabelecimento dos:
Acordos DeflD.ltav~ do..> lDetw.. Washington. 1971 (delegado).
Reunião da CotiUSs.ão lntemaciooal da Baleia, Washington.
1971 (observador).
III Reunião da Comissão Especial de Coordenação Chilenc.. ·
Brasileira. Santiago. 1974 (delegado).
Encamgado da lostalação da Divisão de Operações de Promoção Comercial. 1976.
Missão Empresarial Brasileira acz Chile. Santiago, 1976
(membro da reJm'semação do Governo brasileiro).
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Reunião dos Diretore• de Promoção Comexcial, CIPE. Miami.l978 (repre-.nte)Reunião do Centro lntemacioual de Colnémo GATIIUNC
TAD.Genebm,l980.
Reunião de Coordenação dos Chefe• de Promoção Comercial na. Europa e Estados Uoidos, Roma. Paris c Nova Iorque.
1980 (coordenador).
Mi$$ão &pocial à América Central: Guatemala. C"mgeo.
N3$$8U, Manágua e São José, !980(delegado)Grupo de Cooidcnaçõo do Encootro ~ai toalizado

dumnte a Visita Pmsidenciall Atgentina. Buenos Aiies, 1980.
Grupo de Coordenação do Enoootro E_...nal realizado
durante a VISita Presidencial ao Paraguai, Assunção. 1980.
xxxvn e XXXVID S=ões das Parte• Contra!aDtes do
GA1T,Genebta.1981/82(delegado)Comitê> de SUb.ldios, Anlidumping. Valo!açio e de Balanço de Pagameul<l$ do GATI.!981/83, Genebra ("'l'="wnte)Comitê de Sub:;idios do GATI. Gecebra. 1982183 (VicePresidemelReunião dos Países I>oacicm:s da Bacia do Níger, Conacri.
1982 (ob$etVador).
Reunião do Centro das Nações Unidas pua os DireítoS do
Homem. Genebra. (983 (ob=adorlConfe:rência Internacional sobie a Questão da Palestina, Genebra, 1983 (delegado)Grupo de Cootdenaçio do Encontro ~ai dwante a
Prendenc:ial à Aigélia. Aige~ !983.
Grupo de Cooidcnaçõo do Encontro E_...naJ dnr.lnte a
Visila Pre:;!denciaJ ao Japão. Tóquio, 1984 (coordenador).
Grupo de Cootdenaçio do Encontro E_...nal dwante •
Visila J;'residencial à Olina, Pequím.1984 (coonlenador)A dispo>içio do MiWstro das Relações Exteóo= da República Popolar da CWna, por ocasião de ma visita oficial ao Biasi1.
Btasília,!984.

v-,.w.

XIX, Coll8=00 Nacioual de lnfcmnática, Rio de Janeiro.
1986 ("'J""$0nlaDte)Comite da Visila Presidencial a Angola. 1991.
Con>ell!o Cooolenador da Navegação Exterior (CCNE),

1966/67.

-

Comissão de Estudos R.elarivos à Navegação Aérea Internacional (CERNAl), 1967/69.
Conselho Nacional de Turismo (CNIUR), !976rT9.
Con>elbo Direlar do Centto lnt=mericano de Comercialização (CICOM), 1979/81. ·
Dimor do Cur.w de TreinameDio de Especialisaas em Promoção Cometcial (CITREl- 1980181.
Comis>ão de Cooidcnaçõo do Plano de Refoana AdminisII2liva,1985.
o.:lem do Rio Branco, GniDde Oficial B%3Sil
o.:lem do Mérito Aerooáutico, CoDJCDdador, B=il

Medalha Mérito TIUIWldazi. B=il
oroem do Mérito, Aigentina.
O Embaixador Ruy AntôniO Neves Pinheiro de Vasconcellos encootm-se nesta data no exetclcio de suas funções de Embaixador do Br.asiljunto à República de Angola.
Manod Gom<S Pereira. Cbefe. sub>timto, do Departamento do Serviço Exterior.
(À Çolriissão de Relaçõu Exterion:s e Defosa Na·
cicnal)

539

MENSAGEM NO 107,DE 1995
(N"35JJ!l5,na orig<:m)
Senbore> Me!llbros do Senado Federal.

De confomtidade com o artigo 84,. mciso Vll. da Constituição Federal. e com o disposto no art. 18, inciso I. e nos atts. 56 e
58, do Regulomento aprovado pelo Decreto ri' 93.325, de 1• de ou-mbro de 1986. no art. 39. inciso I, alínea a, e no art. 40 do ~o I
ao Decreto ri' 99.578, de 10 de outubro de 1990, mbmeto A apre-ciação de YOS$&$ Excelencias a e>cOiba. que deseja fa=. do SeIlhO< JOSE FERREIRA LOPES, Ministro de Primeim Classe. da
Cmeira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Br.asiljunto i Namlb.a.
Os méritos do Embaixador JOSÉ FERREIRA LOPES, que
me incl!zirun a escolhê-lo pua o desempenho dessa elevada fi.mçllo. con>lam da anexa infonnaçio do Ministério das Relações Ex-

teriore._
Brasília. 29 de maiÇO de 1995.- Femando Henrique Card...,,
EM N" 160 MREIG/SRC/DSEIDP/APES
.

Brasília,22demaiÇ?de 1995

Exceienli»imo Senha- Presidente da República.
De acotdo com art. 84, :i:nciso Vll. da Constituição. e cem o
disposto no arL 18. inciso I. e nos arts. 56 e 58, do Regulamento
aprovado pelo Decreto ri'93.325, de 1•deoutubro de 1986, no an.
39, inciso I. allnea a. e no art. 40, do Anexo I ao Decreto ri'
99.S1l!, de 10 de outubro de 1990, $11bmeroà~de Vo..a

Excelência a anexa miuuta de Mensagem ao Senado Fedem! destinada à indicaçio do Senhor José Fem:im Lopes. MiWstro de Primem Cla.ue, da Camira de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Br.asiljuntoà Nann'bia.
.. O ltamaraty elaborou o amiculWD Vitae do Embaixador
José Femil:a Lopes. que, juntamente com a. Mensagem om submetida à~ de Vossa Excelência, será llpl'e$0Diado ao Senado

FedeJ:al pua exame de= ilusues membros.
Re>peif0$amente.- Luiz Felipe Lampn:ill, Ministro-de &lado das Relações Extetiores.

INFORMAÇÃO
Curriculum Vitac
Embaixador iOSÉ FERREIRA-LOPES
RiodeJaneircr'RJ, l 9 dejanciiOde 1933.
Filho de Ant6nio Fetreira-Lopes e Isaura da Encamaçio

Fem:im-Lopes.

-

--

-

Diploma de Economia. Faculdade Nacional de Ciêoc:ia.s
Econômicas. UB/RJ.
Cur.w de Hist6ria Compar.lda. Brasil--PortUgal do Real Gabinete Pottngoês de Leinna, Rio de Janeiro. CPCD,IRBr.

Doutomdo em Economia. Universidade de Ottawa. Professor de Econcmia do Instituto Rio BraDCO, 1980/82.. Segundo Tenente RJ2. Alma de Engenharia. 1954.
Terteiro-S..:retário,6 de outubro de 1961.
Segundo-Secrerário, merecimento, 30 de jnnbo de 1966.
Primeiro-Secretário, merecimento, 15 de agosto de 1972.
Con>elbeiro. =imenro. 30 de janeiro de 1978.
MiWstro de Segunda Clas>e, merecimento, 16 de junho de
1982

Ministro de Primeira Classe. merecimento, 18 de deiembro
de 1992.

Assisrente do Chefe da Divisão Econômica da Europa.
1961.

-
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Assistente do O.efe da Divisão da Elll'OpO Ocidental
Reunião de Southem African Development Co-ordination
Conference, I988, Aiusha (memlxo).
I962/63.
Assisteme do Secretári<Kiera.i Ad)1n1o para Assuntos EcoOi'dem de Rio 8-çmco, Gti-Cmz, Brasil.
nômicos, 1970nl.
<lidem do M&ilo Aerooáutico, Gtllllde Oficial, Brnsil.
Ordem do Mlrito Naval, Oficial, Brasil
Olefe. inwino, da Divisão de Feiras e Exposições Comerciais, I97I/72
Medalha Lauro Müller, Bmsi.l.
O.efe. interino, da Divisão da África. I973/n4.
Otdem do M&ilo Agi!cola da Costa do Ma:rlim.
O.efe da Divisão da África.L 198QI83.
''Member ofthe Victorian Onler". Reino Unido.
O.efe, substitnto, do Depar!amenTD da África. I983/86.
O Embaixador José Fem:im-Lopes encontm-se DeSta data
Ottawa, Tm:eiro-Secretário, I963/66
no exetcicjo de suas funções de Embaixador do Brnsil j!mto aos
Monn.al, Chefe, interino. do SEPRO, I963.
Em.írados. Aia.bes Unidos.- Mrmoà Gomes Pttàra. Olefe. subsOoawa, En=gado de Neg6cios, a.i. 1964.
titulD, do Departamento do Serviço Exterior.
Ooawa,Se~lário. I966.
(À Comissão tk Relações Exkriores e Defesa Na·
Londies, Segundo.Sc=lário, I 966n0.
ciomL)
Londies, Chefe doSEPRO, I966n0.
Londres, Primeiro-Sc=lário, I974177.
PARECERES
T.X,.io, Primeiro-Secretirio, I977n8.
PARECERES
NO' 109E llO,DE 1995
T.X,.io, Encam:gado de Negócios, a.i.. 1978.
Tóquio, Calselheiro, I97&'80.
Sob.. o Projeto de Lei da .Câmara n' 41191,
Lomé, Encam:gado de Negócios, a.i, em Missão TmnsitóqUe •dkpõe sobre a protcção do trabalho doméstico,
ria. I981.
dá outras providências•, que tramita em coDjunto
Bissau. Encm::regado de Negócios, a:i., em Missio Tt:ms:it6- com o PrOjeto de Lei do Seaado n' 47/91, que "dioc:lria. I982 e I983.
"
plioa o regime de trabalbo da categoria dos__trabalha-.
Lagos, Encanegado de Negócios, a.i, em Missão TiaDSitódores domésticos, e dá outras providências•.
ria. 1984.
PARECER N" I09, DE I995
Dar-Es-Salaam, Embaixador, 1986188.
V~eiOria,Embaixada:(cumulativamente) 1987/88.
Da Comissão de A=nlos Sociais
Allu-Ilhabi, Embaixada:, 1989195.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
Grupo de Trabalho pano Estudo das Relaç<le$ Eoon.lmicas
De autoria da ilustre Deputada. Bc:nedita da Silva a proposiei!l:teo Brasil e a EspaDha., Rio de Ianeiro. 196f (assessor).
ção em tela tem por fmalidade <lispor sobic a proteçio do ttabalho
Grupo de Bitributaçio das Companhias Estrangeú:as no doméstico. A este Projeto foi apensado o Projeto de Lei do Senado
Brasil 1962 (secrel1rioexccutivo),
·
""
n' 47/9I. de autoria do ilustte Seuada: Mário Covas, que discipliScçio Brasileira da Comissio Mista Brnsii-Espanha, Ma- na ·o regime de lmbalho da categoria dos trabalhadores domésticos.
.
" "
.
"
dri, I962 (s=otirio~ "
Ambas as iniciativas objetivam a qulamcntaçio dos c:llieiConfet&lcia da Paz, ONU, Ottawa, 1964 (memlxo).
tos constitucionais OOs: trabalhadores c:kn:D6stieos. coosoanre ao
Comissio pan O Estudo de OrganizaçJo de Promoçio Co- que dBpõo o par.\gr.úo únioo do art. 7' mda Coostilnição Federal.
metciahlo Brasil no Exterior, Rio de Janeiro,l967 (membro~
Nesse sentido, o Projeto de Lei da Câmam n' 4I, de 1991,
Semana Intemacional do Couro, Palis, 1972 (clima-geral em seu art. ljil define a figum do empregado doméstico e mola os
do pavilhão do Brasil~
diteitos que lhe fcxam assegur.ulos pela Carta Magoa. O art. 2" b:l-

e

seml.áno" sobic l'romoÇão Comercial em l'eiiaa e Exposi- ta de sua intcgmçãõ _ao Regime Ger.U da Previdência Social e enuuier.l os diieitos previdenciários dos empregados domésticos, bem
ções lntemaciouais,'OEA, Buenos Aires, I972 (particip8rite).
Exposiçii6JDduslrial Brnsileira, Gootgetown, I972 (ditetor- como especifica o Valor da CODlribuiçãõ previdenciária. tanro do
empregada: quanto do emp«gado. Já o art. 3" ap=enta as exigêngeral).
Exposição JDduslri4! Brasileira, Camc:as, 1972 (diiotm-ge- cias para a admissão do e~ dom6stico e ainda cOillém instruções para o preenchimento da Carteira de Trabalho e PrevidênConferencista da Universidade de Brasília, pam ''Problemas cia Social- CfPS.
Por fim. o art. 9 defme a figuta do empregador doméstico.
Econômicos Bmsileiros Sociais e Cootemporâneos e Com&cio InO Projeto de Lei do Senado n' 47, de I991, em seu art. I".
temacioua.l", I 97on 4.
Conferencista do CEUB para "Histbria do Pensamento Eoo- defme não apenas a figura do emp~egadi doméstico. mas também
o ttabalho doméstico. Além do mais. nata daquela pessoa contranômico", I97on4.
Conferencista da UDF para 'Teoria do Desenvolvimento tada pua cuidar de enfermos da família e da figura do motorista da
família. O art. P dispõe sobre os casos e~-<J!l~Se__~e ao serviEconómico". 1973.
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Nigéria. Lagos. 1981 ço doméstico um casal com oo. sem filhos. ou. ainda. ou pai ou
mãe c:om seus filhos.
(membro~
O .art. ~ enumera os direitos assegur.uiis pela Ccostituição
m Reunião da Comissão Mista Brasil-Senegal, Dacar.
Federalk. as exigências para a admissão do empregado dcméstico
1981 (membro).
Missão do Corpo Permanente da Escola Superior de Gue:ra e as instruções para o prr.enchimento da Carteira de Traballio e
Plevidência Social.
a Lagos. DacareAbidjan, I982 (membro).
Já o art. 54'1 cont&n as obrigações do empregador, enquanto
IV Reunião da Comissão Mista Bmii-Senegal, I984, Bn·
O art. SSi trata dos devCICS do etJJpregado.
sília. (membro).
- Os artigos 62 e ~dispõem so~ a demissão do empregado
I Reunião da. Comissio Mista Brasil-República Popular do
e sua i.Menização. quando foro caso.
I985, B=zaville (membro).

s;ongo,
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o art. 8'1 assegura aos empregados domésticos os di~
reítos prcvid.cDciúíos.
.
Como vimos, os dois projetos são bastante meritóiiOS.- pois
resgatam pam o universo do trabalho formal uma cal.egoria de diligenrcs opedrios. secubumente taJlgidos dos eeoários de promoção
social e humana.
Enlretanto, as proposições. se analisadas individualmente.
ncc:essitam de apeifeÍÇOIUI!Cnto. pois apreseotam algumas lacunas
que setio facilmente pmenc:bidas :;e promovemlOS a fusão de am- .
bos os projetos e a. incorporação de algumas eotteções, tais como:
1~ a supressio dos dispositivos que tratam da I'CIDUDeração
do serviço cxiD.Oidinário c do serviço notumo; a peculiaridade do
serviço do .lar nio permite um horário ógido como acontece numa
Enf~m.,

._...:
2a,) a sup-essiio dos dispositivos que asseguram vale-traJls..
porte e scgano-desemprego: o primeiro, porque tal benefício deve
ser fruto de negociação; o segundo. porque já há lei específica nesse sentido;
3Jl) a supressio dos dispositivos trazem o detalbamento dos
direiU>s do •DII""gado domóstico em relação à Previdência SoeiaL
Achamos desnece$$ário o referido detalbamento. vez que a Lei TJ!2
8.123. de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de &oef'.cios da Previdêneia Soeial já o fez;
4'1) a suptcssão do dispositivo que elenca os dados que devem constar na Carteira de Trabalho e Previdência. Social CIPs do

._..gado doméstico.
Ante o exposto~ opiDa.mos pela aprovação do Projeto de Lei
daCâmai:l n"41, de 1991 e pela prejudicialidade do PLS n" 47 de
1991. na forma do scguinle;

• EMENDA N" I - CAS
Substitudvo ao Projeto de Lei
da Câmara "'41, de 1991

DisdpliDa o regime de trabalho da categoria

dos trabalhadores domésticos, e dá outras providêJl..
Õlas.

O Congresso Nacíooal decreta:
Art. 1•.Esla !e! regula as relações de lrnbalho doméstico.
Parágrafo ljt E çonsidetado doméstico o serviÇo ou trabalho
prestado ua admiDislrnçio residencial que não importe beneficio
eoonômico pata o empregador, e trabalhador doméstico aquele que
presta serviço de auxiliar da administraçio residencial de o.atu:reza
COD.lÍDlla e não lucrativa.

§ 2• Nio são consiclerados IIabalhadores domósticos ""
membros da famllia do doeo ou da dooa de casa, nem as pessoas
contratadas exclusivamente par.a. cuidar de enfezmos ou P'U'3. conduzir veiculos.
Art. 24 No caso em que se admita conjuntamente um ~
ou pai oU mãe com seus filhos. os salários devem ser conveociooados
de foona indivi<ilal e pagos mediante tmbos iDdividnaljzaclos
§ 1fi.: Ao pai ou à mãe: cal>e:cl. asSistir ou ~os- fllhos
menores na relação de emprego prevista neste artigo.
§ 2'l Os fllhos mCil.Or'eS de 14 (quatcr.ze) anos que vivam
com seu pai ou mãe no domicilio do dooo da casa não serão coosiderados empregados em seu serviço doméstico.
§ ~ Não será também eõosiderado empregado' doméstico o
fllho ou fllha do trabalhador doméstico que. pot" libmlidade do
empregador. viva na casa deste em compo.nbia daquele. sem obrigação de :tealizar serviço. trabalho ou tarefa na adJninistraçlo resideocíal.
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Art. 32 Aos tmbalbadorcs domésticos são assegurados os seguintes direitos, além de outros JrCVistos no COD.IIaiO de trabalho
indiVidual ou em convenção cotetiva de tta.balbo:

1- solário mínimo f!Xlldo em lei:

n - inedutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo colelivo~
lll- décimo terceiro salário com base na mnuneraçio integral;

IV - repouso semanal remunerado. ~ferencialmente aos
domingos;
V -gozo de férias anuais mmmerndo c:om. pelo menos. um
terço a mais do que o salário normal;

VI- licença à gestmte. sem preju!zo do <DII""SO e do saJá.
rio. com a duraçio de cento e vinte dias;
vn- licença I!"temidade de cinco dias;
vm- aviso prévio de trinla días relativo ao primeiro ano de
serviço:
IX - aposellladoria;
X -_:alimentação sadia e suficiente com qualidade seme-

lhante à dos donos da casa.
§ 1~ Para admissão ao emprego deverá o uabalhador doméstico apresentar.
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
n- Atestado de boa conduta;
m- Atestado de sallde.
§ 2~ O empregador tem a obrigação de anotar na Carteira de
Ttabalho e Previdência Serial do empmgado domésli.co todos os
elementos essenciais do contrato de tra.balbo conforme dispuser o
regulamento pertineDte.
Art. ~São obrigações do empregado doméstico:
I - fornecer ref~ias sobre sua vida profiSSional, quando
solicitado pelo em~gador. na ocasião da admissão;
. n - rumprir a joinada de trabalho realizando os eucazgos
qué lhe forem atribuídos;
UI- maoter·se em boas condições de higiene;
JV- dar aviso pt'Svío de trinta dias aoemptegador.
Art. 5' Ao <DII""gador doméstico é assegmado;
I - desContar no salário do empregado OOméstioo sobre as
horas não trabalhadas;
n - descontar sobre morada. quaodo resgullldados a salubridade e privacidade, alimentação e vestuáríos efelivamente foniccidos. nos percentual$ de 6% (seis por cento), 3% (três por cento) e
3% (três por cento), respectivamente;
m- mcusar ~ famüiues ou pessoas outras da relação
do ODII""gado no Ioeal de 1mbalho.
.
Ait. 6R Serio causas juslas pra a despedida do empregado

doméstico:
lia;

.

I- o descumprimento das obrigações previstas no art. 41';
n- a injiria contra o empregad.or" 00 membros de sua fami-

m-

a prática de atos contm a segurança e os interesses do
empregador ou dos membros de sua família;
IV - embriaguez e vida desooesta que direra oo iDdirelamnel.e imerfli3Dl com o ambiente de seu trabtJho;
V - faltas dcvidameote comprovadas ao serviço por dez
dias ou mais. CODtímws. ou trinta e seis dias interpolados num peúodo de doze meses.
Art. 7' O •DII""sado podetá c:oosidenr-se despedido e com
direito i incfenjzaçro por tempõ de serviço e por aviso préyio no
caso de desannprimeoro do contrato de trabalbo pelo empregador
ou quando receber mans--ttatos ou inj:íria deste. de membros de
sua família ou de conviventes na mesma casa.
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§ I" A iDdcni2ação c:om:sponderá a um salário a partir do
primeiro ano de serviço acrescido de S% (cinco por- cento) acumulados pam os anos subseqllentcs.
§ 2't A indeniza.ção por aviso prévio será calculada em va-

lores mooetários coz::respoodemes 20S peóodos Pl'=V~OS no art. 32,

inciso vm. desta lei.
Art. 8" Esla lei senl tcgulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 90 (noventa) dias a cootarde sua entrada em vigor.·
Art. 91 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em Coritiári.O:.
.
Sala das Comissões. 3 de maio de 1994.- Jutahy Magalhães- Presidente, Jonas Pinheiro- Relator, Nelson Cameiro

os interesses em jogo. Finalmente. na presente sessão legislativa

chcgoo-se a um consenso entre as partes intetes:sadas na regulamcntaçio do trabalho doméstico. consubstanciado num novo substitutivo que oferecemos a K:guir.
Pelo exposto. ~ pela rejeição do substitutivo oferecido pela Comw.io dt Assuntos Sociais e pela aprovação do Projeto de Lei da Cim&r.a til 41. de: 1991, na fotma do seguinre substibUivo; devendo. amd.a. ~er declarada a ~judicialidade da PLS ~

47191.

EMENDA~

- Loumal Baptista- João Rocha- Rooaldo Aragão - Dirceu
Comelro - Regloaldo Duarte - Lucldlo Portella - Moisés

Da:pór .,J:,no o regime de trabalho da categoria

-Magno Bacelar- Màra Filho- Dario Pereira.

Relator: Senador Ney Suasmna
É submetido à análise desta Comissão o Projeto de Lei da
Câmara na 41. de 1991, que tem por objetivo dispor sobre a proteção do trabalho dotlléstico. A este projeto foi apensado o Projeto
de Lei do Senado n047, de 1991, que disciplina o regiln.e ôe ttabaIbo da categoria dos tmbalbadon:s domésticos.
Sem dúvida alguma, o projeto em apreço representa a consolidação das conquistas sociais desta classe de tr.tbalhadores, inscritos no artigO 71:1, § lA, da Constituição Federal, bem como de disposítivos da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT e da legislação especifica aplicável a esta categoria profisSiotiâl (Lei n2
5.859. de li de dezembro de 1972).

Em sua tramitação nesta CaSa. a matéria foi submetida ao exame da Comissão de Assuntos Sociais da qual IOCebal pa=r favor.lvel. com a apreseU.ação de suhüutivo. coosidcDDdc>se, de consequência. jla!judicadoo Projdo de Lei do Senado n• 47. de 1991.
A esta Comissão cabe analisar o ménlo da proposição quanto aos seus impactos econômicos. nctadamente com relação ao
mercado de"'tr.lbalbo. Poder-se-ia. a princípio, afumar que, ao assegurar um conjunto de direitos c benclicíos ao empregado doméstico. a medida em epígrafe poderia acumtar desequilíbrio naquele
mercado de tra.balho. com zepcrcussõcs não somente a nível de
maior grau de "infomwização" em suas relações de trabalho. mas
também quanto a ampliação do nível de desemprego neste segmento.
Todavia.. como explicitada. acima, a proposiçio trata basicamente de comolidar dispositivos c:Oncementes ao trabalhador doméstieo constante em outroS instrumentos legais. Neste particular
não implicacl. :repercussões econômicas neste segmento do merca-do de ttabalbo.
A única exceção refere-se à estip1lação de irvlenizaçio em
caso de descumprimento de contr.tto de tmbalho por parte do empregada, confoc:ne expresso DO art. ~do projeto. Trata-se. contudo. de dispositivo que, de: certa fonna. assegura a essa calegoria de
Enbalhad"""' iodenizaçlio pectmiária já assegur.oda às demais categorias de tmbalbado!os tcgidos pela CLT. Sió JepeiCUssões. po~m. não signíflCalivas a nível do custo desta mão-de-obm e. portanto, incapazes de trazer desoquih"brios nas relações de trabalbo.
Inegavelmente. o projeto é meritório e deve prosperar.
Enttetanto, ap6s sua apwação na Comisslo de Assuntos
Sociais, a proposição em comento contiriUou sendo objcto de

2 CAE (SUBSTIIUI1V0)

Ao Projrio ck Ld da Câmarao'4l,de 1991

Abrão - Aleuod"' Costa- Almlr Gobrid - Epitáclo Cafeteira

PARECER N" ll0.199S.
DA COMISSÃO DEASSUNfOS ECONÔMICOS

Março de 1995

exaustivas discussões. na busca de uma redação que contemplasse

dos trllbaDt.eciora domésticos, e dá outras providência.

O Con~s;.' "•" tt"'tU.I decreta:
An.: 1a f:.u.a .-. n-rçu~ as relações de trabalho doméstico:
Panp1.f·.' ~.~c.:.l E cnou;ierado doméstico o serviço outrabalho prestado' c.a a..r-liUura.;..ão n:sidencial que não importe beneficio CCODÓtr:lll." • · r-no ' rm~ ft&dor, e trabalhador doméstico aqueleque pn-st• 'W'r'>.._, ... .lr aw.Liw da administração tesideocial de
naturex~

rootn:...& r r_.

An ?" '-

lu.. nu,. a..

a"' nr.

mM"··- .,. .-.,.,

~ ~

admita conjuntamente um casal.

ou pai oo
fJb .... _os s.aliriosdevemser convenciooados !k fomu. ~~h d..4. " ~~ mediante n:c:ibos individualiza-

dos.
Ar. \o "' • r;·.a .._~r ~ 'Jft"~ dcm.ésticos são assegurados os direitos pl'T""l\1.."' Do .r "'!l)<.lsos rv. VI. VlllXV.XVll.XV1II.
XIX. XXI c- \\r:. J..o;. oe;c~t~"-~ Federal.

§

1~

F·L""•

•''"'.~~ ....

•-- "mprego deverá o trabalhador do-

mêstlt:l:'~~,.,~·

I-

(.at~f'tn -lir

"D -

Tnahl.b.'" Previdência SociaJ

Alrs...lt" ~ \.au.k

§ :za l) nnt"'""po.1<• tr-m a obrigação de anotar. na Carteira
de Trabalhe• co ~ .. ,... ... • \."'lA.l do empn:gado doméstico, todos
os clemeuiO& ru.nso. tan di.• alllfD.IO de uabalb:o. coofonne dispuser o ~ttulAtma~e ~·
An •

~ ·'"""....,.-._ du~gadodoméstico

I - I~Tr "'"'"'•"'"

•*'"' sua vída profiSSional. quando

solic,tado prk> ~~· - aculio da adminssão;
D - dar ... u. ~ .. , .ir ln:DJ.a dias ao empregador. Att. Sol A.- I'U'JP"'p.jo.• &.~icoé assegurado:

"'~ ~e alimentação. quando efetiva~:~~:• ~.w de6 e3% (seis e trésporcento).

I- dnccu•

mcm.e forocndas

tespecl.!VamrnwD - dar avtsc> ~ ,.., dor tnnta dias ao empregado.
Art. 6R Cals~ ~!1.11 Causa pam mscisão de contrato de
trabalho pelo nDJ'IT p.a...,..- e& casos previstos nas letras ~ b, c, d, e,
b e i, doart. 482 da Con'!.Ohdaçãodas Leis do Trabalho- CLT.
Art. 7fl O emptT pd.J po:icni considerar tescindído o contrato de tr.a.balbo e com dm:1l0 i indenização por tempo de serviço
nas hipóteses das lettu .. b, c. d, e e r do arL 483 da Consolidação das leis do trabaibo- .T.
Art. ~ É estendido ao trabalhador doméstico o direito ao
Fundo de Garant;a do Tempo de Serviço mstituido pela Lei ri'
8.036. de 11 de maio de 1990. e ao Seguro-Desemprego criado
pela Lei~ 7.998. de II de janeiro de 1990. bem como ao Vale-

r,

a.

T ra!lS]lOrte.
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.Art. 9'1 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
2. Distnõufdo o processo à CoD'l!s:!!:ãO de AssuDf.os Econôde 90 (uovenla) dias a contar da data de sua publicação.
micos. ''nota técnica" da Assessoria obsnvoo que nas ConstituiçõAit..lO.Esta.lei entm em vigorna&ta de sua publicação.
es anteriores "essa matéria era deferida, unicamente. à apreciação
Art. 11. Revogam~se as disposições em contrário.
do Senado Feder.a.l". mas a Carta de 1988 a submete "ao Conps~
Sala das Comissões, 8 de maiÇO de 1995 - Gilberto Mi- so Nacional" (art. 188. § !"), E sugen: que a auD1açio seja feita "na
nmda, Ptosidente - Ney Suassuaa - Rela!OI:- Edoanlo Supllcy fonna de Projeto de Dec:teto Legislativo" (art. 213, b, do RI do Se- Ramez Tebet - SdJostião Rocha - Joiio Rocha - Jelfersou nado. combinado com o art. 109. II.~ RI da Câmara dos Deputa~
p....,. - o...... Dias - Vilson Klánüblng - Lauro Campos - dos). propondo que a uamilaçã.o seja iniciada na outra Casa do
Leomar QuíntanDba- Pedro Piw- Corlos Patrocínio - Espe- Congresso Nacional.
ridião AmiD.
3. Sem imedim decisão a respeito do conteúdo da "nota
PARECER N" 111, DE 1995
técnica", o Senador Mauro Benevides. como Presidente do Sena.
Da Comissão de Assuntos Ecoaômlcos sobre o do. consultou o novo governador da Bahia. em 1992. "sobre a conOBdo •s• ,..64,de 1!190 (Oiiclo n' 137, de26-11-90. veniência da ua!Jlitação do pedido de autorização". Respoodeu
na origem), "Do Scubor Gcwemador do Estado da afumativarnente o Governador. por oficio de 22 de selem.bro de
Babla, cnc:amlnbudo ao Senado Federal, couforme o 1992.
4. Redistribuída a matéria. Coube-me a função de Relaror. E
disposto no arllp 188, f 1•, da Constituição Federa~
pedido de autorização para que o Estado da Bohla este é o ~Iatório.
aliene terras de sua propriedade à sociedade "Com·
Partcer
panbla de Seguros Aliança da Bohia •, no limite de
S. A ConsUmição de 1988 estabelece, no art. 188, § lg. que
8.735 hectares".
"a alienaçãO ou conc:essáo. a qualquer título, de tetras públicas
Relator: Senador Josapbal Marinho
com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa fisica.
Relatório
ou jurídica. ainda que por interposta pessoa, dependem de prévia
1. Por oficio ·de 26 de novembro de 1990. o Governador da aprovação do Congresso nacioua.l".
Bahia pediu "autoriu.ção" para que o Estado "aliene terras de sua
Como os casos de -nrunião cm ''sessão conjunta" são previspropriedade à sociedade Companhia de Seguros Alimça da Bahia. tos .,. Constituição (art. 57. § 3"), e par.! a hipótese Dão se exigiu
no limite de 8.735 (oito mil. setecentos e trinta e cinco) hec:tams...
essa formalidade, é claro que as duas Casas do Congresso exami-

Esclarece. em segUida:

- - na.rãO a-matéria separadamente.
Não Havendo norma especlftca, CODStÍt'tciooal ou RlgimentaL defmidora de precedência par apr:<ciação do assunto ora discutido, e dada a natoreu da autorização solicitada, não há pmjlíz.o
em que a tramitação comece numa ou nootra Casa do Poder Legislati~o. Cabe ver, mesmo. que sendo o Senado composto de ·~

''O processo a.dminisuativo, que teeebeu no Insti~
ruto de Letras da Bahia - INTERBA o número
09/00145.169-3, teve curso tegular estando instruído
com toda a documentaçio exigida ]XX lei. inclusive o
projeto pecuário completo.

ú projeto menciooado, conforme o disposto no
'lrtigo 41 do Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n' 25.109, de 24 de janeiro !lo 1976. foi analisado
pela Companhia de Desenvolvimento e Ação RegionalCAR, que o considero:~ de in......., social e econ&nioo
par.t.-o es~. estando satisfeitas as exi.g&cias do art. SR,
§ 1•. da Lei'n' 3.o38, de 10-10-72, com as ah=ções.
produzidas pela Lei n' 3.442, de 12-12-75. Reoebeu,
também, aprovação do Dixotor-Gcn.l do Inlelba.

Tmdo em vista as :mnDerosos beneficios. que o
projeto da sociedade Agropastoril Porto Alto S.A. deverá tt:azer não somente à região em que se localiza, como
também a todo o Estado da Bahia. dentre os quais: me~
lhoria da infra-estrutura da região; oferta de qwintida.de
significativa de emptegos; realização de pesquisas dc:sti~
nadas a assegurar crescimento acelerado da produção de
carne no Nordeste; difusão na sua ma de influência de
novo e estimulante padrio de técnica de exploração pecuária. O governo estaUual tem especial inteiesse na
concretização do empreendimento. ressaltando ainda,
que. no caso. o grupo requerente é nacionaL"
E conclui:

sentantes dos Estados'' (C.F.. art. 46), e cuidando o podido de a:utorização para que sejam alienadas tenas de propriedade de uma

unidade federada, nesta casa deve iniciar-se o processO legislativo.
A par disso, tendo em considenção o disposto no art. 213,
b. do RegilllCDto Inl<mo do Senado, combinado com o que pres=ve o art. 109. n, do Regimento Intomo da Câmaia dos Depltados. a maléria. atn"b.ú!ia à ''compet&cia exclusiva do~ Nacional"(CF.art.49,XVII).EdesertiliW!aemdecmolegislalivo.
6. FIXadas as llecisões prelimiDaloO, cumpre acentDar, quan.
to ao mérito, a procedência do pedido, sustentada por dois governadores. de partidos diversos. O processo administrativo, que ins~
trui o pedido, contém os dados necessários, inclusive sobre a iden·
tificação dos direcores da Companhia e a It:SpeiiO da regularidade e
da conv~ncia econômica do projeto apresentado e a ser implementado nas terras. objelO de alienação.
7. Nestas condições, o parecer é pelo atendimento da autorização solicitada, nos tennos do seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 29. DE 1995
• Autoriza o governo do Estado da Bahia ~
alienar terras de propriedade desse Estado, até o li~
mite de 8.735 (oito mil, setecentos e trinta e cinco)
hectares, à Companhia de Seguros Aliança da Bahia,
de acordo com o processo administrativo formaliza-

-do.•
"Assim. o Instituto de Tems do Estado fiCUá na
expectaúva da aprovação de alienação pelo Senado Fe~
O Congresso Nacional decreta:
dera! para cumprir o disposto no artigo 42 do Regula~
A:rt 1,g O Congresso Nacional. à vista do pedido que lhe foi
mento da Lei de Tenas., alterado pelo Decreto Estadual dirigido e devidamente instruido. autoriza o governo do Estackl da
n'25.109.de24dejaneirode 1976"-·
Bahia a alienar terras de propriedade desse Estado, até t) limite de
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8.735 (oito mil. setecentos e trior.a e cinco) hectares. à Companhia

se com 22 anos de serviço, ele conseguiu, com todos os artifiCies
possíveis, contar, cumu.laiivamente. no mesmo perlodo, ·com 1 ano
e 6 meses de férias; 1 ano e 6 meses de licença prêmio; 1 ano de
trativo fonnalizado.
Art. 22 Este Decreto Legislatvo entta vigor na data de sua serviÇOs prestados ao BANESTADO; 4anos e 7 meses de serviço
publicação.
-"rililitar: e 3 anos e 8 meSes de Escola Técnica Federal do Parn.ná,
Sala das Comíssões, 28 de março de 1995. -Gilberto Mi- oacondiçiodeestudantc.
nmda, Presidente - Josaphat Marinho, Relator - Pedro Piva Apmsento, Sr. Presidente, Uúoxmações que tomo pjblicas,
Jetrcrson Pc:rcJ - Osmar Dias - Vilson Kleinubing - Esperi· mlativas ao Sr. Slepbanes, como aposeotado da Prefeitura de Curidião AmiD- Lauro Campos- Eduardo Suplicy - Rames Tebet bOa. Tenho aqui o documento. que faço questão de mostmr aos
-Sebastião Rocha - Carlos Patrocinio - Ney Suassuna - João Srs. SeDadore$, da sua aposentadoria. Que S. Ex-i apresente os seus
Rocha- Leomar QuintaDilha.
dQcumeotos e, publicamente, cooteste as infonnações da Folha de
O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Filho) - O Expe- S. Paulo, da =isla Veja e do oooros meios do comunicaçio, sobre
diente lido vai à publicação.
sua ooodição do cidadio privilegiado.
Foram encamiabados à publicação pareceres 4as Comissões
-A propósito, o Sr. Stcphanes também foi grosseiro com a
de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos. que concluem fa. memória do Bmsil.. Q.J~do se ""'(etN_ ao Q.:--Presidelll.e Juscelino
voravelmente ao Projeto de Lei da Câmaxa n" 41. de 19!.)1 (~ KubiLsc:hek.rujamem6riaaNaçiorevereucia,S.Ex•IIlOStrouc:fcs...
1.626189, na Casa de origem). que dispõe sobre a prote~:ão do tra· coobecimenlo da História dos homens públicos que fa.emm as.
balho doméstico, e dá outras providências (tramita em conjunto grmde"s obras de recooslrução deSte País. E n6s perguntarlamos:
com o Projeto do Lei do Secado n'47/91).
com que propósílo, oom que mo<al podo o Ministro liQ!11ir o exA matéria ficará sobre a mesa. dunurte S sessões ordinárias. - Presidente Juscelino Kubitschek?
a f1Dlde mceberemendas, nos termos doart. 235, IT. 'd''. do RegiO SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Filho)- Senadora
mento Interno.
Júnia Marise. lamento COIIlllilÍCar que o tempo de V. Ex• está esgo0 SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fi!ho) - O tompo lado.
destinado aos omdores da Hom do Expedieute da presente sessão
A SRA. JÚNIA MARJSE- Voo ooucluir, Sr. Piesidente.
será dedicado a homenagear os 30 anos de existência do Banco Lamentando nio ter tempo pam mostrar tcxla a. documentação. que
Centtal do Brasil. nos tennos do Requerimento ~ 303. de 1995, transmito ao Líder do Govemo nesta Casa, quero dizer. neste mode autoria do Senador Júlio Campos e outros Srs. Senadores.
meuto em que estamos disrutiado refOIIDaS importantes pua o
A SRA..JÚNIA MARISE- Sr. Presidente. solicito a pala- Brasil- e aqui falo como JíderdoPDTnesla Casa.-,quenio queVIa para uma breve comuni~ como Líder.
remos e nem desejamos que haja uma queda de braço enD:e o Go0 SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a vemo. o Congresso Nacional e a sociedade Não pode o Governo
~vra •. como Líder.. para uma breve comunicação. à Senadora Jú- pretender sair ganhando sozinho, como nós não pretendemos der·
de Seguros Aliança da Babia. de acordo com o processo adminis-

nmMarise.
.
__
__
A SRA. JÚNIA MARISE {PDT-MG. Como Líder. para
u:ma comunicação. Sem revisão da orndora.) - Agradeço a V. Ex•,
Senador Teotonio Vilela, que preside esta sessão na manhã de
boje.
St. Presidente. Srls e Srs. Senadores, faço uso da palavra
exaramente para responder a uma colocaçãb feita pelo Ministro da
Previdência Reinhold Stepbanes. em um debate oconido na Câmam dos Deputados.
O Sr. Ministro da Previdência. ao se referir a esta Senadora
e ao articulista da Folha de S. Paulo Jânio de Freitas. Segundo infOIIDaÇÕCS aqui chegadas, disse que estávamos faltando c.'Om a ver·
dade a.o debatermos a questão da refOID13 da Previdência e. conse·
qiien.lcmente. a sua pmcoce- aposentadoria.
Queremos crer que 9 Sr. Ministro da Previdência deve estar
muito tenso e certamente tem razão para isso. S. Ex~ prete-nde passar .i ffist6ria. como coveiro da Previdência Social deste País,
quando as manifestações. de trabalbadores. servidores. magistrados. enfliJl, de toda a sociedade brasileir.a se fazem ouvir. contrariameme a essa decisão de se fazer uma reforma da Previdência,
quebr.mdo exatamente o que CCX!Sideramos direitos adquiridos por
trabalhadores e servidores na Constiruição de 1988.
O Sr. Ministro da Previdência .Dão prec:isava ser tãO grossei- -ro. Senador Elcio Alvues. quando se referiu a esta Senadora e à
imprensa em geraL que está divulgando os fatos relacionados com
as manifeStações e com o ~dio da sociedade brasileira.
S. Ex• infarmcu que se aposentou com 34 anos e 6-ineses
de contribuição. Muito mais do que precocidade, 0 Sr. Slepbanes
revelou extrema esperteza ao fazer coincidir tempo de serviço com
contribuiçio. Ao mesmo tempo em que em funcionário da Prefeituxa de Curitiba, oode ttabalhou entre 1963 e 19&5. aposentando-

roUtrsozinhosoGovemo.
, ·· Éprocisodiscutiraroformadal'<ovidênciacomseriodadec
nós temos proposcas altemativas que podem. certameate, ser compreendidas e discutidas na mesa com o Govemo. Mas da forma
ccmo..o Govemo pmende fazer. da fonna como o Sr. Ministro
ReiDhold St.eppanes está defendendo a refoana da Previdência,. Sr.
Pn:sidcnte. ninguém. nem a sociedade, nem o Govemo. nem o
País sairá ganhando.
O Ministro Reinhold Stqnanes c:ertamoote tem razilos do
sobra pata estar temo. Suas propostas de mudaDça da Ccmstitai-.
~. afetando o regime de benef'lCios do sistema previdenciário e
as sua propostas .infraconstiblciOnais são alvos do repúdio nacional. Nem mesmo os aliados mais fiéis ao governo, a que serve o
senhor Stepbanes. parec:em convencidos de votar contra os intetases dos trabalhada:es. servidores e aposentados.
lmagjnemos as poderosas pressões que o senhor ReiDbold
está recebendo para viabilizar as "suas.refO!DlaS". Que corporações
poderosas insistem tanto em mudar o regime de benefícios'? Que inleresses tio conviDceutes são esses que levam um ministro de
Estado a se colocar _CODtra a maioria dos brasileiros. ao propor o
calfisco de direitos tão longamente requeridos e conquistados?
Que forças tão avassa.la.doras são essas que fazem do senhor Stcpbanes mais um dos tantos ministros da Previdência que sonegam
infonnações. adultern.m contabilidade. mistificam resukados para
fazer valer sua única VCidade. Certamente não são as ccxpor.lÇÕeS de
aP"'"'raOOs pensionistas e trabalhadores. soble as quais se refemn
can ~ omiilistro e outros defensores destas mfcxmas.
A teosão do senhor Stephanes é. portanlO. justificáyel. O
que não é -aceitável é o tan irado e grosseiro com que se referiu
esta senadora. ao articulista de Folha de S. Paulo, Jânio de Freitas
e a tantos outros que ousaram falar de sua privilegiada aposentado-
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ria. Na falta de argumentos mais transparentes e convicentes para
explicar sua precoce e privilegiada aposentadoria. preferiu a reta~
üação pessoal
Ao afJl'ID3l' que faltamos e<m. a verdade, quando apenas ci~
tamos uma infoanação de amplo domioio público. de que ele se

aposentou com 22 anos de efetivo tempo de serviçO. aos 46 anosde idade.
Há uma semana. em debate c.a Câmara. dos Deputados. o senha: Steplancs infOimOU que se aposentou com 34 anos e seis meses de CODlribuiçio.
Muito mais do que precocidade. o senhor Stepb:anes revelou
extmna espcrte:m pam fazer coincidir tempo de serviço com contribuiçlo. Ao mesmo tempo em cpe era funcionário da Prefeitura
de Curitibo. cade ttabalhou emre 1963 e 1985. aposeulaJ!do.se
com 22 anos de serviço. ele conseguiu com todos os artificias passiveis cmtar eumulativamente, DO mesmo período:
-um mo e seis meses de f&ias;
- um mo e seis meses de licença-prêmio;

-um ano de serviços prestados ao Banescado;
- quatro anos. e sete meses de serviço militar;
- ti& anos e oito :tneSe$ de Escola Técnica Fedetal do P~ná. nacondiçio de estudante.
Apesar da gmvidadc com que a. legitimidade do SCDb.or
Stcpbmes foi ccmpromelida com a revelação desta obscura aposentadoria, consideramos esta uma questão menor no debate que
trava em tomo das mudanças na Previdência.
A explicação pública que pedimos ao senhor Stepbanes.
como aposentado da I'I<feilma de Curitiba. ou como beneftciário
de uma aposentadoria como ex-deputado que recebeu eu~ 1987
e 1990 do lnstiluto de Previdéncia dos Coogressistas -IPC. é que
mostre seus doc:umeJliOS; que, publicamente. conteste as infonnações de O Estlldo de S. Paulo. da Folha de S. Paulo. da revista
Veja e ouuos meios de conumicaÇ:i<> sobre sua cól:ldição de cidadão privilegiado.
A propósito do senhor Stq:banes. mfuistro de plantio. exsalvador e boje candida1o a coveiro da Previdência, que autoridade
política e moral lhe credencia a criticar o ex-ptesidente Juscelino

Knbischeek?
A c:oostrução de B1liSÍÜa eta uma meta prioritáriã deotro do

Plano de Metas do seu govemo e uma obra de todos os brasileiros.
Pm. isso, JK foi além: rompeu com o Fuudo Mooetário
Nociooal, que aquele momcDto da história bmsileüa reclamava.
Curiosamenl:e. uão se ouviu do seDbor Stephanes nenhuma
cdtic:a aos govemos militares. que util.izar.Dn ru:u:nos OOs ll3bo.lhadores pam CODSINir o "milagre ecooômico". ilnslrado por fa.
raôDicas obms muitas ioacabadas ou sucateadas pelo tempo relra·
taDdo a má aplicação do dioiÍeiro público.
Pluidente do cx.tinlo INPS o senhor Stephanes sempre foi
um servidor dedicado e sileDcioso. Agora mesmo. não se ouviu
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Cabe ao CoogresSo Naciooal abrir um graude e franco de·
bale sobre a Previdência Social com toda a sociedade brasileira.
As mudanças são uma exigência urgente de toda a sociedade. Para
isso. é preciso elabomr um pauta que comece pela avaliação do
processo de administiação da Previdência Social
A gestão da Previdência Social não poderá continuar nas
mãos de aveniUICiros caudatários de interesses políticos partidários. Por sua especificidade. a gerência píblica de um setor tão
sensível deve envolver proc:::essos planificados de ptepai3Çâo e proflssionalização de adminimadotes. Esta get€ncia. em seu conteúdo Político, só poderá ser feita em parceria entre uabalhadores. govemo e empresários.
Outro item obrigatório desta pauta é a conexão da máquina
df'; an-ecadação da Previdência com as demais agência arrecadadoIaS como a Receita Feder.U e a Caixa Econômica. Federal. que administra o FGTS. A interligação dessas mies não só represenwi.
mais ef:teiência .e poiutividade como indicará os pOntos nevtálgicos do sistema que são contaminados pelo virus da cultura de so..
riegação e cOmJpção.
Nesta pauta um dado é imprescindível: a radiografta fman.
ceira da Ptevidência Social nos últimos cinco anos. Em yequerimento de informações ao Minisrério da Previdência cobramos estes dados. Aguardamos essas infomutÇões e esperamos que elas
representem com fidelidade o balanço da instituição. sem r:nascaramentos e artíflcios contábeis.
Esta é a primeira e mais significativa das cm:lenciais que o
Executivo tem que oferecer à Nação ~ legitimar sua participação neste grande e crucial debate nacional.
Embcn. como já dissemos. a aposentadoria privilegiada do
atual ministro da Previdência Social seja uma questão menor. esperamos que o senhor Stepbanes na coodição de um cidadão muito especial em matéria de benerJ.Cios previdenciários. mostre à Nação os seus documentos. Sem tensão. sem grosserias e sem viti·
mismo. E, se lhe sobrar algum resquício ético, que abra mão de
suas a.posentadorias e assim habilitar-se a um debate franco e leal.so..
bre as-vetdadeiras mudanças que o sistema JEVidenciário impõe.
É o que. lodos espera.mos.
Era o que tiDha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vdela Fdho)- Daudo ill.i~
cio às homenagens àos 30 anos de existência do Banco Cenual.
concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campós.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr. Proouocia o seguiote
disC'tll'SO. Sem revisão do cndor.)- Sr. Presidente. Srls e Srs. Se·
oadores. o Brasil comemora boje o ttigésimo aniversário do seu
ingresso no mundo civili:mdo da racionalidade fminceim: ~r~
me ao aoive<sário de criação do Baoro Ceotr.ll do Brasil. 6rgao
máximo das estruturas monetária e bancária do País. Banco dos
bancos. é com enOtme sentimento de exaltação e orgulho que saúM
seu protesto contra a recente medida provisória 935 que confisca- do e puabenizo a sociedade brasileira pela consolidação de Jlma
va para o Teswro o dinheiro da Previdência SociaJ. o mesmo di- instituição de tamanha envergadura.
Dheiro que faltou par.t dar o salário mínimo de 100 reais.
Não é isto que toma o arual ministro da Previdência Social
Nesses anos. Sr. Presidente, apreadi que o homem público
um ínterlocutor pooco qualificado pam propor o ftm de benefícios não deve ~gir quaiidO o assunto em questio é o recochecimenM
a ap:>sentados, pensionistas e trabalhadores em getaL Em nosso ar- to da efiCácia das instituições do Estado. Menos por motivos de
tigo. no jornal Coneio Braziliense. contestamos a legitimidade autopromoção do que pela certeza do dever cumprido. o politico
desse govemo para propor tefonnas na área previdenciária.
detnoc:tátiCo assume comó suã. obrigação máxima se respoosabiltlar
Nem o presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso. nem pelo eficaz 1\mciooameDlo das iilsti!uiÇões públicas de seu País.
seus oposit~s detrotados em 3 de outubro de 1994. abriran~: este
Por isso, quando a realidade do 812Sil smpteendentetnente.
debate em campanha. Afmal. que procuração foi dada a este go- nos brinda com a existência rob.lsta do maior banco público que
verno pan acabar com a aposentadoria por tempo de serviço ou uma nação pode ostentar. como é o caso do Banco Central. devepara igualar a idade.para aposentadoria de home:os e mulheres?
mos ;tproveitar o momento para. em alto e bom som. admitir a per-
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tinência da entidade, a prosperidade da instituição e o seu mais
perfeito enquadr.unento no projeto de modemização do País.
Isso alcança. maior validade oa medida em que se sabe que.
no Bnsil. lamentavelmente, a oportunidade pata tanto não tem
sido constaDte, nem mesmo considetada desejável nos_ círculos
mais fechados do poder. Como é do coobccimento de IOdos. as cir·
cuostãncias políticas e ideol6gicas-atua.is não sugerem., em princípio. inclinações elogiosas ao serviço público em gerai.

dos últimos países, dentro do bloco dos alinhados ao díto sistema
fma.nceiro intema.ciooal. a acatar resolução da Cooferência de Bruxelas de 1920. Tal :resobJ.ção apontava no sentido de as CCOD.omias
nacionais criarem seus próprios bancos centiais. Na verdade, até
1964. exceto o Brasil e a Venezuela. todos os países independentes e dotados de certo pmotigío no ci:óário das relações exteriores já haviam atendido à recomendação da ConferênCia Financeira Internacional.

Talvez de maneiia iiijusta. o processo de enxugamento da
máquina pública. que é necessário e urgente, tem implicado a produção eslereOtipãda de rób.dos negativos em rudo que se associe
ao funcionamento do Estado. Em meio a uma -crisC de identidade,
de com~tência e de fmalida.de, o setor públic;o tem sido destemperadamente muito mais objeto de critica e de repreelisio que de
ponderação e reflexão.
--Mesmo assim. não podemos deixar escapar a oportunidade
de hoje abrir uma gr.mde exceção para examioannos em que modelo de eficiência o Banco Central tem-se espelhado par.a gerar pa.chões de excelência tão vultosos. A afmnação sobre o padrão de
excelência nãO dccotte de forma alguma de minha vã intuição, ,
mas sim do consenso da população bClrlleira. e das comunidades

fmanceiras nacional e internacionaL
Por isso, se hoje estamos a celebrar publicamente mais um
ano de existênciã de uma instiruição do Estado brasileiro, é por.
que. queiramos ou não, o Banco Centr.ll do Brasil consagrou-se
como um dos raros bastiões de exemplarretidão na gestão da coisa
pública.
Unanimidade nacional, seu prestígio foi exemplarmente testado nesta Casa. bá duas semanas. por ocasião da convocaÇão do
atual presidente, Sr. Pér.>io Atida, pela Comissão de Assuntos Econômicos. De todas as suspeitas levantadas, não sobrou qtiãlquer
ammbão que pudesse pôr em risco. os princípios morais e- éticOs do
Banco Central.
Ora. como instrumento de. modernização. Sua ãttlação na
luta diária por um País sério c desenvolvido tem sido inetocável.
Como ill.stituição que tem merecido o respeito. a admiração e a
confiança do povo biasileiro, o Banco CCI!tral conquista. no momento em que a Naçio goza de plena liberdade democrática. sua
maruridade administrativa.
Sr. Presidente, St's C" St:s.. Senadores. há exatos trinta anos o
País inaugurava um iloVo -mOOelo -de pensar. gcrenciar e compatibilizar as suas contas públicas. O Banco Central do Bl3Sil entrai
em cena no históricO -31 de março de 1965 com o propósito de assumir o controle das políticas monetária. cri!ditícii e cambial do
País. Sob a Lei rP 4.595. uin D.ovo -ã.gen1e despontava no sistema

finanCC:irO nacfona.I

pam aSsegurar o equilíbrio necessário, a liqui-

dez de nossa economia e a sua tão esperada estabilidade.
Acertadamente, os Ministios OctáVio Gouveia de Bulhi>es e
Roberto de Oliveira Campos- por coincidência. meu companheiro
e contemineo mato-grossense-. respectivamente. Ministros da Fazenda e do PJ.anejamento do Governo do ex-~dente Humberto
de Alencar CasteUo Branco tomaram. 1 época. a decisão mais sábia e opottuna. Ao anteciparem o papel fundamental a que se prestaria o Banco Central DO progresso do País.. vislumbraram horizontes menos conturbados para o futuro naciolia.l.
Se a peiSpCCtiva desses homens se direcionava par.t o devir,
sinaonicaiu.eme o pal:â.metro utilizado se localizava no pusado.
cujo modelo esgotado da antiga SuperintcndêDCia da Moeda e do
Crédito (SUMOC) não inspirava mais qualquer expectativa de
ajuste administrativo e decis6rio pala. os problemas do País.
Sr. Presidente_, Sr's e SES. Senadores. cabe registrar. DO enlaO.to. que o Brasil,· por ntZÕes descoohecidas e obsa.Jras. foi um
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Como se nota. a necessidade da criação imtitucional dos
bancos centrais não é tão recente. mas data do começo do séado
XX. Na Bélgica dos anos vinte. envolvidos numa atmosfera de
muita incerteza c desassossego. representantes dos Estados mais
ricos. cujas economias se cancteriza.vam comO sólidas. foram reu~
nidos Com o intuito de se debruçarem sobre a melhor saída para os
problemas do sislema financeiro int.cmacional. que experimentava,
naquele momento. turbulência jamais vista._
A unanimidade dos govemos das nações lá ~sentes. em
tomo do erguimento de uma entidade pública de competência fi.
nanceira exclusiva. se deveu, prep:mdetantemen1e. a dois fatores
priniOrdiais. Se. de um lado. a ordem eoonômica mundíal acusava
distorções descabidas no processo de emissão de moeda pelas eo>
nomias nacionais. -de outro. a eSJ)iRl inflacionária já detectada nas
grandes JXltências ameaçava o projeto de estabilidade política aJ.
mejada pelo concerto das nações.
·
Na ocasiio. o:s; ecoooniístas indicavam a ~mêocia de os
govemos nacionais- observarem a separação do raio de competência da política fiscal e da política monetária no âmbito da
realização dos programas económicos. Segundo um modelo
ideal puro de administfa.Ção fmanceini. i eXistênCia dos bancos
Centrais se pre-staria. ãntes ~de tudo, a moralizar as contas públicas dos estados nacionais.

De fato. caberia aos bancos cenrrais cx:u~m·se tecnicamente das contas públicas. inl.eiramentc ~s de quaisquer
laivos de promiscuidade política. Sem a contaminação nociva dos
in~SSes políticos dos govemos DO poder. a administração fmancei.ra dos países só teria a ganhar em trailSpadocia, honestidade e
efiCiência..
Dotados. por princípío. dessa imparcialidade de objetivos e
interesses casuísticos, os bancos cenmüs dedicariam seus conhecimentos técnicos ã ~sa da gestão dos complexos sistemas flllllll·
ceiros nacionais. De'ntro desse espírito. deveria., portanto. competir
acs bancos cemrais não s6 administtar políticas oiooctárias e cimóiais.
mas também fiSCalizare ditarregmsJBill todo o sistema bancário.

Sr. Presidente, S~ e Sts. Senadores, nesse cootexto, a
criação do Banco Central do Brasil constituiu o apogeu de um processo contínuo de adaJ=UÇão do País aos novos padroes institucionais de organização pública. o que estava em j)go era o sUrgimento de uma meD.talidade modema dentro do sistema. fmanceiro inte~ional. da qual o ~do brasileiro não poderia absolutamente
se abster.
Tardou a chegada. mas vingou e continua a vingar com pujança a integridade dl) Banco Central. ainda que num ambiente político nacioniU. onde se respira tanta denúncia de itre&Uiarida.de e
de corrupção entre as instituições públicas.
Por mais longe que ainda esteja o projeto de tr.tnsform.açio
do Banco Ceutr.ll em agente autônomo e independente das interl'erências lesivas dos governos. não hi'i nada em nossa história que
possa concretamente depor contra o mais _correto funcionamento
-de suas instâncias de açào e decisão administl'ativa.
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mem.e .avançados fOiam logo concebidos para melhor 1\ilJStar a di·
nâmica e o sistema-do banco às cs:trutuias politioo-cconômicas do
BrasiL
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Centra.!, nada foi ·provado que possa lesar a integridade da ínstituição. Tudo leva a crer que as suspeitas se reduziram a meras .axmações políticas de carár:erleviano.
Sr. Presidente. Sz&s e Srs. Senada:es, de qualquer maneira. a
própria natureza dinâmica da conjuntum intema e extcma não ~
comenda uma política estática pua o Banco Centr.al do Brasil. Sua
evolução é constante e deve andar em compasso com as exigências de rigor e transparência. O processo dC trarisformação das instiwições move-se no ritmo imPresso pelo deseDvolvim.cnto das sociedades.

A tarefa não foi fáciL nem tem sida até os oossos dias. O
problema COI!Sistia aa melhor adequação de compefêuçias e cullums numa mesma instituição. Pois temos que admitir qoe. na priiica. as funções básicas nonnaJmente at:ri.buidas aos banoos centmis
já -enlm isoladameDI.e desempenhadas no Bmsil pot' outras instíttJ.iç&s lil>.onooims públicas. como o Ministmo de Fa=>de, a SUMOC, o Baneo do Brasil e a Caixa de Mobili.ução BaDCária.
Isso, Sr. Presideme.. Srs. Senadotes, provaria, com efeito,
Por isso. quando a voz da sociedade clama por mais lisu12 e
que as ativida.des inermi:es à nova instituição int.ettalariaui alguseriedade, os homens piblicos devem imediatamente procurar os
mas práticas inovadoras com outras mais tradicionais. O entrosa- meios para atender a tal apelo. Digo isso em virtude de me oc:oaer

mento dessa anômala rotina provocou inevitavelmente conflitos de

gerenciameDI.o e disfunções administrativas que apenas o iempo se
ocupou de cliriurir.
Se recordaDnos bem. o Banco Celltml, ao longo desses trinta anos, foi sujeito a vúios programas de mudança em sua fOIInação estrullmll Ducmtc os anos do regime militar, houve quatro
projeiOs de todefmição de objetivos de iDstiblição. Nesse perlodo.
a imagem mais representativa pode ser perfeitamede condensada
na ilustre pessoa do Sr. Emane Galvêas, um dos mais destacados
pxesideDles do Banco.
Mesmo asSim. até 1974, seu mo:ielo organizacional não havia ainda sido cahalmcnle definido_ A pmcndide reorganização
a.ciministtativa teve lugar ao longo dos cinco anos seguintes, sob a
gestão do Sr. Paulo Hortêncio Pemira. Lim, que foi indicado pelo
emao Presideme de República Geoeta! Emesto GeiseL
A partir dai. o Baneo Cenlr.l! ganha! tarefas de dimeDsão e
complexidade ainda mais desafiadoms. Convém retiocedermos no
tempo e resgatam:105-o gr;au de eficiência com que o Banco Cenlr.ll
exeroeu sua interferência t6::nica no delicadíssimo caso da morat6ria uttilateral d~tada pelo govemo brasileiro, diante do acúmulo
gigante de nossa divida ealenla- ·
··
Naqueles austeros anos oitenta. de muito apeno financeiro
para o País. desfllaram pela. Presidéncia do Banco Centrnl um seleto grupo"'de autoridades econômicas. Em vez do amadorismo econômíco,. invocado por vezes sob pretexto ãe conveniências políticas. p-eferiu-se adorar de vez a lógica da competêocia acadêmica.
Eminências-de escol, como os SIS. Carlos Langcni. Affonso Celso
Pastore, Antooio c.rlos Lemgruber, Femão Bmc:her, Francisco
Gros e Femando Milli<t, prestarnm serviço de qualidade inestimável para a ..abilitação da economia brasileira-

agora a lembrança do projeto de lei. de autoria do eminente Deputado Ftancisco Domelles. do PFL- h.oj= PPR -.que versava s_obre
a prerrõgalíVa de maior autonomia ao Banco Centtal. Sua tramitação, que ocOrreu pelo Congresso desde meados de 1991. foi recentemente interrompida por atqUivamento. sem que o projeto tivesse
merecido a apreciação devida desta Casa.

É notório que o Banco Central ainda é administrado sob diretrizes muito centraliz.adotas. Apesar dos avanços ~tes. que se
materializaram na proibição de o Banco Cemral emitir moeda para
cobrir os déficits do Tesooro Nacional e oa exigência da aprovação pelo Congresso do nome indicado para presideme daquela instituição. há muito o que fazer oo pn:scnte e no futuro. Numa realidade econômica. cuja taxa de inflação tende a zero. o papel da instituição ainda ·se toma mais visível e premenlc.
O Sr. Romeu Tu ma- Permite-me V. Ex• um aparte. Senador?

O SR. JÚLIO CAMPOS - Cem muila boma, ouço o aparte do Senador Romeu Tiltna..
·. O..Sr. Romeu Tuma - Senador Júlio campos. quero romprimenrar v. fu.& pela oportunidade dessa manifestação tão lrilhante. A meu ver, é importante que a cada tempo se possa homenageai. nesta Casa. aS iDsiitliiÇõC::s que têm coino regm. o bom funcionamento e Um tmbalbo sério em beneficio da sociedade brasileiia. Quero apenas aaescentar. como testeiiiilJlba., um trecho do
seu discurso, em que V. Ex~ diz que o Banco Cent:rãl. passoo inc6-Iume por situações criticas de investigação, até mesuio por desvios
de verba a serem apurados. Eu cliria que o Banco Cenua.l não apenas passou inc6lumê como foi. talvez. um dos principais cxganismos que, graças: à sua modernidade. colaborou inti!IlSII.mellle para
a apuração dos fatos dos quais esta Casa teve conhecimento. O
próprio Senador Podro Símcxl vem insistindo ua insta.lação. com
justiça. da comissão que vai apurar os corruptcas. E digo agora
que. se ínstaJada essa Comissão. o Banco Qntial teri um papel televante. Apenas através de uma união perl'eita de trabalho entre o
Banco Central e a Receita Federal é que se poder.í accmpanhar,
em todo o sempre. ·qualquer desvio. prin<:ipalmeote em relação aos
crimes econômicos. Muito obrigado.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Senador Ro.
meu Tuma. Incoq:oro. com muita boma, o aparte de V. Ex• ao

Nessa linha. os anos noventa dão-nos a impressão de que o
critério da competência acadêmica converteu--se de vez em tmdi.ção CODSUmada, quando se cogita a nomeação de dirigentes do
BaDCO Central Certamente, está arquivada em nossa memória a
mais rccenle lemlmmça dos SIS. I1xahim Eris. Fr.mcisco Gros.
Gustavo Laboissiere Loyola. Paulo Xim.enes e Pedro Malan.. como
homens da mais alta coníumça. pública deste País.
Do ponto de vista -=ológieo, o Banco CeD!Dl d<:u pulos
espetaculares nessas últimas décadas. Graças ao sistema SISBACEN e SISCO~. o Bmco possui controle total e conílável de
todas as informaç&s de mezt:ado fiiUUICCÍro, cambial e aciooário.
meu pronunciamento.
Por meio de potentes computadores. que estão ligados ou Une aos
Reconheço que o Banco Central do Brasil é uma instituição
diversos setores fmanceiros e beneficiários de todo o Brasil. tenta que. nos momentos decisivos de investigação. oriundos do Conestabelecer uma rede sofiSticada de infCJl'!WitizaçãO jania.jS-eiperigresso Nacional. tem a sua participação séria e coerente. no seDtimentada oo Pais.
do de demonstrar fatos que só eie pode revelar ao País.
Em que pesem todos os escâDdalos políticos a que tem sido
O intervencionismo do EstadO no Banco Centtal ainda é
sujeito o Estado br.tsileíro DOS últimos tempos, o Banco Central
coosegue atclvessar, com incolumidade, todos os epis6dios. Mes- exa~ As ptáticas de socorrer bancos estaduais e a de servir
mo agota. diante de-todas as suspeitas de vazamento de informa- de caixa de auxílio fácil parn as estatais inadimplentes-têm sido
ções por ~ião do anúncio das medidas cambiais pelo Banco ainda recorrentes. Par.t fugir disso e evitar, portanto. instabilidades
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no valor da moeda e no orçamento, faz... se necessário um novo modelo. Os ex.CD;lplos dos bancos centtais dos Estados Unidos, da
Alemanha e mesmo do Cbilc são parâmetros com os quais as autoridades brasiJeiias devem tr.tbalhar.
Por isso, Sr. Presidemc. Srs. Senadores. com essa perspectiva em vista e na certeza de que a data de hoje constitui estímUlo
ainda maior para o aperfeiçoameii.o do Banco Central. reitero minha satisfação de poder. desta lribuna do Senado Federal. em
nome de toda a sociedade brasileira. parabenizar os 30 anos de
uma instituição pública que só motivo de orgulho tem dado ao

BrnsiL

Quero pambenizar também os atnais dirigeut.es e os :mtigos
dúetol'e$ dO Banco Central do Brasil pelos inestimãvCiS seiviços
que pre5tal:am à sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

Durank o discurso do Sr. Júlio Campos o Sr.
Teotonio Vilela Fillw, JOVice-Presitknre., dei.m a cadei·
ra da presidência, que i ocupada pelo Sr. Nabor Júnior
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Presi·
dente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior)- Conoedo a palavra
a V. Ex• pelo pmzo de 5 mimuos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA.
Pata uma comnnicação.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores. acabo de
ler um connmicado em que o Supremo Tribunal Federal ixá me intimar, ou está me intimando, atrav6s do Ministro Maurício Coaêa,
para pmstar esclarecimento, ou coisa que o valha, sobre o discurso
que pronunciei da tribuna do Senado sob~< negligência, conupção
e outros at.os do Judiciário bmsile4'o.
Creio que essa atinuie é UIJJa perversidade do Supremo Tri·
bunal com o Ministro Mauricio Conêa. Aquela Corte quer, pela
miDha voz. que eu ataque o Ministro Mauricio Ca:I&- coisa que
ele queriao:fazer na ocasião da sua escolha e não fez; ao mesmo
tempo. se eu vier a atacar o Ministro Mauúçio Coitea, pode ser te·
timdo do Senado, talvez. a prerrogativa de aprovar Ministros para
o Supp:::mo Tritunal Federal criando um clima. não sei se favorá·
velou desfavõiável. a essa salutar medida CODSlitiicioilal.
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Não me iJltimido. Vou ao Supmno ou a qualquer parte. Eu
soo, agora. mais do que nunca, um intérprete da grande maioria do
povo brasíleiro.
Eram essas as palavras que eu julgava do meu dever pronunciar. Eu agradeceria fossem enviadas. por quem de direito, ao

Supeemo TnàuDal Federal.
O SR. PRESIDENfE (Nabur Junior:) - Sobm a mesa. ,..
querimentos que setão lidos pelo Sr. 1~ Secrecário em exercício,
Senador Jefferson Pé=.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO NS427, DE 1!195
Nos termoo do disposto no§ 1• do art. 13 do Regimento Jn.
temo do Senado Fedeta.l. requeiro seja considerado como liceDça
autorizada. o dia 03 de abril próximo. quando estaiei ausente dos
trabalhos parlamentares. em virtude da realização de uma reunião
patrocinada pela Associação Piauieuse de Municípios com uma.
comissão de representantes do Piauí no Congm;so Nacional e Assembléia Legislativa (comunicação em_ anexo).
Sala das Sessões. 31 de março de 1995.- Senado< Frdlas
Neto.
.
REQUERIMENTO N" 428, DE 1!195
Nos termOs do disposto no§ !•dó art. 13 do Regimento ln·
temo, requeiro seja CODSiderado como licença aDtorizada. os dias
17, 20. 23. 24 e 27 de março oonmte.quando estive afastado dos
trabalhos da Casa. para trarar de assun10s de interesse partidário no
Extado do Rio Gt3nde do Norte.
Sala das Sessões. 30 de março de 1995. -Senador Ferrum·
do Bezerra.
REQUERIMENTO NS429,DE 1!195
Nos termos do art.. 13 do Regimento IDiemO, ~eiro seja
autorizada. pata todos os efeitos. a :mitlha ausência na sessão plenária desta Casa no dia 31 do conente (sexta.feiia), pua inlegmr a
comitiva do Senhor Presidente da República na visita que realizará
ao Estado do Amazonas. COD.SOIDte documento anexo..
Sala das Sessões. 30 de março de 1995.- Senador Gilberto
Miranda Batista.

REQUERIMENTO N"430,DE 1!195
Nos termos dp art.l3. § 1°. do Regimento lntemo. ~<queiro
Seja como for, Sr. Presidente, intimado ou não, quero soli·
citar de:ü tribuna que V. Ex• envie ao Supremo Tribunal um co- seja considerada como licença autorimda. o pnSximo dia 31 do cor·
DlllDÍcado, no scor.ido de que as minhas respostas serão dadas atta· rente, quando me ausentami dos trabalbos da. Casa... a ÍlDl de tratar
vés de disaiiSOS que enviarei àquela Corte, nos quais. mostrarei a de assuntos político-partidários em meu Estado.
Sala das Sessões. 30 de março de 1995. - Senador Osmor
negligSncia,. agora com dados. com documentos e fatos. inclusive
.
de~ da Suprcna Corte. Ílo sentido de que S. Ex.ls melhorem a Dias.
soa atuação e ajudem a melbomrmuito mais o Judiciário Brasileiro.
REQUERIMENTO N"431, DE 1!195
Temos deveres com a Nação, e esses deveres passam pela
Requeiro nos tennos do art. 1~? § 12 00 Regimento Inlemo.
vigilâocia permanente que px mim será feita neti Casa. E. se essa
seja considerada como licença autorizada os dias 21. 22, 23 e 24
atitude visa inlimidar. pett1em tempo. Quanto mais temam ÍIIlÍI!Iid&r.
de março. quando estive ausente dos traba.lbos da Casa. movido
mais me si.nlo à vootadc e enccnjado pua cmnpri:r o meu dever.
por compromissos inerentes à atividade parlamentar.
Gostaria tanto de ir ao Supremo para dizer-lhes, de frente. o
Sala das Sessões. 27 de março de 1995.- Selllldcr José lg·
que penso a respeito da seriedade de muitos deles, mas., também
nácio Ferreira.
da negligência de alguns. Seria a ocasião oportuna para que eles
pudessem melbmar, em muitos casos. o seu comportamento.
REQUERIMENTO N"432,DE 1!195
Nos termos do art. 13. § }SI do Regimento Intcmo do SenaPenso que tenho o direito de dizer, da triOOna. o que penso e
o que devo, mas se ~ dever coostitucional prestar informações. não do Federal e em virtude do excrcicio de atividades ligadas ao :m«;U
me nego a prestá-las. Mas o farei. enviando os meus discursos e, já mandato parlamentar no Estado do Piauí. xequeiro a V. Ex• o aboagora., uma farta doalmentação que me chega do Brasil inteiro no das faltas às sessões do mês de março nos dias 24 e 27. ·
N. Teimos
contra a com1pção em quase todos os tribunais do BrnsiL É uma
P. Defeiimemo
colaboração que seria muito mais útil que o Supremo a recebesse
Brnsília. 28 de maiÇO de 1995.- Senador Luádio Portella.
agradecendo do que tentando intimidar.
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REQUERIMENTO N•433, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tem1os do art. 13. do Regimento Interno do Senado Federal mf!leiro que sejam considerados como Licença Autorizada
os dias 2.3. 6,10.13. 17. 20. 21. 24e 27 de março de 1995. qUando estive afastado dos trabalhos da Casa. para tratar de assuntos
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composição do Senado para votação. Dada a inexistência de quon~m. a votação dos requerimentos fica adiada.
Sobre a mesa. requerimentos que serào lidos pelo Sr. 1.2 Secretário em exerc'ício, Senadõr Jeffer.;on Péres.

São lidos os seguinleS:

políticos no meu Estado.
Sala das Sessões, 31 de março de 1995. - Senador Levy

REQUERIMENTO NA439,DE 1995

Dias.

Senhor Presidelll.e,
REQUERIMENTO N' 434195
Nos termos do § 2". do art. 50. da Ccmtituição Federal.
Nos termos do art. 13, § 11', do Regimento Interno. requeiro combinado com o art. 216, L do RegimenlO IIII.emo do Senado Feseja considerado como licença autorizada o perfodo de 23. 24 e 27 deral, atinente à competência .fiscaljzadora, requeiro a Vossa Excede março do corrente ano, quando estive ausente dos trabalhos da lência sejam solicitados ao Senhor Ministro do Plancjamento as
Casa, para participar do encoatro ~gional de prefeitos, realizado seguintes infolmações:
oa cidade de Aiaguaína- TO.
Os investimentos das empresas estatais, por
Sala das Sessões, 31 de março de 1995.- Senador Carlos

macrorngiões e por Estado, ano a ano, no pcriodo de
1989a19!15.

Patrocínio.
REQUERIMENTO NA435, DE 19!15

Justificação

Nos termos do art.. 13, § l't, do Regimenro Interno. requeiro
O art. 49. inciso X da Constituição Federu estabelece a
seja c:oosidcmdo como üoença au!Drizada opeáodo de 2 e 3 de março
competência do Congresso pamf1SC3lizar os atos do Poder Exerudo COI'Iente mo. quando estive ausenre dos nabalhos da Casa.
Sala das Sessões, 31 de março de 1995.- Senador Carlos
Patrocínio.
REQUERIMENTO N•436, DE 1995
Nos letmos do disposto no § 22 do art. 13 combinado com o
art. 43, II. do Regimento Inr:emo, requeiro seja considerada como
licença autorizada os dias 17 e 20 de fevereiro passado. e 2. 3. 10.
13.17, 24 e 27 do conente mês, quando estive afastado dos t:rnbaJhos da Casa. pm:a lr.l1a:r de assuntçs de irlr.eresse partidário no Estado do MaiO Grosso.
Sala das Sessões, 28 de m.trço de 1995.- Senador Carlos

Bezerra.
REQUERIMENTO NA437,DE 1995

Sei!b.or Plesidente.
Requeiro. nos tCJIDos do ut. !3, § ta, do Regimento Interno
do Senado FederaL que seja considerada como licença. minha ausência dos lnlbalhos.do Senado Fed=l. nos dias 24 e 27 do cor·
mtte mês. quando me eJlCOIII:mva ao &tado que represento. participando do Scminirio do PPR/SC e de Mesa Redonda promovida
pela Associação dos Professores da UniveiSidade Federal de Santa
Catarina. onde estive ciebalendo sobre Reformas Constitucionã:s.
respectivamente.
.
Sala das Sessões, 28 de maiÇO de 1995. - Senador EsperidiãoAmiD.

tivo. possibilil.aildo a avaliação dos prrigrãmãs. dos planos de desenvolvimento, das políticas orçamentárias, bem como a monetária e fiscal. verbis:
"Art. 49. É da competência exclusiva do ~
so Nacional:
- -

______

;.

___________________

~---··-··-··.;.··-

X - Físc:aliiitt e controlar. diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atDs do Poder Executivo, incluído$ os da a~stração indireta:"
A função fiscalizadora é talvez. a mais nobre atribuição dos
Parlamentares modernos, que só podetá ser exexcitada ua sua plenitude-com a sua completa insuumentalização mediante três prê-

r:equisitos:

-

1) Utilização de um corpo técnico altamente competente
para detectar, acompanhar, fiscalizar. CODlrolar e avaliar atos e fatos da Admmisttaçáo PUblica Fcdeml, em especial a ~
de receitas e a aplicação dos recamos pu'blic:os.
2) Utilização de uma base de dados """"""ente""""" alUa·
lizada. e colocada sistematicamente i disposição dos Parlamentares. Por ÍSSQ, .# base de dados deve servir não apenas à função fJScalizadota. mas também à fOIQllllaçáo de politicaS.
3) Avaliação permanente das políticas para detectar possíveis inegularidades no trato da coisa pública.
Enquanto o s-enado Federal Dio for instrumentalizado com

-os pré-ieqõiSii.OS-eD.Uiti-etã_OOs_. -ilãO-Ii:Sta-a.o Pailiüneütar- OUtro-ca::
miDho senão a utilização do Roquerim<nlo de Jnfoanação por.1 avaliar
Nos termos do disposto no § 1.11: do art. 13 do Regimento ln- os ates do Poder Executivo, sob à 6tica constituciooal e legal.
temo do Senado Feder.tl. ~eiro seja considerada como lict'Ilç-a
No caso em tela. sabemos que as desigualdades sociais e ~e
autorizada. os dias 20 de março do COIIeote ano, quando estive gionais têm se agiavado. apesar de o art. 165. § 7Sl da Carta. Fedeafastado dos trabalhos da Casa em atendimento a compromissos ral estabelecer que "os orçamentos. compatibilizados com o plano
políticos assumidos em meu Estado e 27 do mesmo mês. ocasião plurianual. terão. entre suas funções. a de reduzir desigualdades inem que participei de Debate: pornovido pela Faalldade de Direito teHegionais. seguodo critério populacional" e o art.. 35 do Ato das
da Univezsidade de São Paulo-USP, aboo:lando a questão das dro- DispoSiÇOeS Constitucionais Transitórias determina que "o dispas.
gas no Brasil. o qual CCIIlt.ru ainda cem a presença de Sua Excelência to no art. I 65. § ~. será a.nnprido de fOIIDa progressiva, no prazo
d Dej>ltado l'<de12l FemaDdo Gabeim. denao wtr.lS alltoridades.
de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as ~gi~ maSala das Sessões. 28 de março de 1995. - Senador Romeu ~ em :raUo pt'OIX)tCional à população. a_ partir da siREQuERIMENTO NA 438, DE 19!15

Tuma.
tuação verificada no biênío 1986-1987".
O SR. PRESIDENTE (Nabor Iúnior) - Os roquerimentos
Por seu tumo. o inciso n do§ SA. do art. 165. também na
que acabam de ser lidos dependem de presença da maioria da Carta Magna. reza:
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..Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Exea1tivo
estabeleceião:

------·---------------··-§ 5". lei
anual compreendcti:
A

OIÇ3DleDtária

li - o orç:a:mento de investimento das ~
em que a União. direta. ou indinltamente,. det.enba a
maioria do capital social com direito a voto;"

Ademais, conv6m lemb!ar que, de aootdo can o art. 3" da
Constilllição. 6 um dos objetlvos fimdamentais da República Fede·
taliva do Brasil ":reduzir as desigualdades sociais c regionais".
Por estas mzões, solicito as iDformaçõcsenunciadas.
Saladas S=ões,31 dem:uçode 1995.-SenadorWaldedt
Omelas.
(À Mesa para t.kcisão)

REQUERIMENTO N" 440, DE 1995
Senbor Presidente,
Nos teimoS do §
do Art. 5o. da Coostiwição Federal.
ccmbinado CCXD. o Jut.. 216, L do Regimento Interno do Senado
Federal, atinente à competência fiscalizadoia, requeiro a Vossa

z•.

Excelê:n...ia. sejam solicitados ao Senhor Ministro da Fazenda as
seguintes infO!ll13ÇÕes:
Os Investimentos da Uoião no período de 1989 a
1995, por Estado e por mocro-região. discriminados per
fimçio

Justili<:ação
O art. 49. i.ociso X da Constituição Federal estabelece a
canpetência do Coógresso para f!SCalizar os atos do Poder E>ecu·
tivo, possibilitando a avaliação dos programas, dos planos de desenvolvimento. das políticas orçaillCD.tárias. bem como da monetária e flSCal. l'erbis:
"Art. 49. É da competência exclusiva do Coogres'50 Naciooa.l:

phuianual. terão. entre suas funções. a de :reduzir desigualdades inler·regionais, segundo ailhio populacional" e o art. 35 do Ato
das Disposições Coostilucionais TJ:lii!Sit6rias detomUm. que "o <fis..
posto no ut. 165, § 7", sed cumprido de fonua progressiva, no
paw> de au!i dez anos. disttibuincJo.se os roamos
as regiões
maao ecooômicas em razão propaciooai à população, a partir da
sinaçõo verificada DO biêoio 1986-1987".
Ademais. coovém lembrar que. de acordo com o art.. 3SI da
Constituíçio. é um dos objetivos fnndamenta;s da República Fcde-

=

mtiva do Brasü ''reduzir as desigualdades sociais eregl0o.ais 11•
Por essas razões. solicito as infonnações eounciadas.
Sala das Sessões, 31 de DWÇO de 1995.- Senador Waldeck

Omelas.

.
(À Mesa para decisão)

Senbor Presideme.
Nos tennos do § 2". do art. 50, da Coostill1ição Federal.
canbinodo com o art. 216. ~ do Regimento iD1emo do Senado Fe·
dcnl. atineu.te 1 competêDcia fiscalizadco. :requeiro a Vossa Excelência. sejam solicitados ao Seohor Ministro da Fazenda as seguintes infotmaÇões:
O demonstrativo per macrmcgiões c por Eswlo.
das isenções anistias. remissões., subsídios e benefícios
de natmcza fmanceira. tnõutários e cm:iitícios assumidos pelo Tesouro Nacional. ano a ano. no petlodo de
1989 a 1995.
Justificação _
O art. 49. inciso X. da Constillliçlio Foderal estabelece a
canpetência do Congresso para fiscalizar os aiOS do Poder E>ecu·
tlvo, possibilitaodo a avalilçi!o dos programas. dos planos de desenvolvimeo.to. das politicas orçamentárias, bem como da monetária e fiscaL vetbis:
"ArL 49. É da compclêacia exclusiva do Omgresso Nacional:
X~

- FJSCalizar e controlar, diretamente, oo por

qualquer de soas Casas. os atos do Poder Executivo. incluídos os da. administtaçao indireta;"
X - Fisca.li.zJrr e conttolar. dirctamente, ou por
A fuDçio fiscalizadcn é talvez a mais nobm atnõuição dos
qualquer de suas Casas. os atos do Poder Executivo. inParlamentos modemos, que s6 poderá ser exercitada na sua plenicb.lído& os da administração indircta;"
tude coma sua completa instrumentalização mediante bis JX6-roq·
A função fiqlmdarn 6 talvez a mais 8lribuiç2o dos uisitos:
Parlamentos modemos, que só podel:l ser exm:úda na sua pleuilllde
I) Utili2Dção de um cotpO t&:Dic:o altamente competellle
com a sua completa iostrumen!a'izaçãn mediaDle três pré-teqUisitos:
pira detec:tai, a<omponhar. fJSCalizar. con!rolar e avaliar aros e fa1) Ulilizaç:ão de um COipO técnico altamente competeii(e tos da Adminislmçlio Pública Fecleral. em especial a anecadação
para detectar, acompaubar,
comrolar e avaliar atos e fa- de Reei tas e a apli.caçio dos teCUrsos públicos.
tos da Adminislmção Píiblica Fecleral. em especial a anecadação
2) Ulilizaçio de uma base de dados permanentemente alua·
de m:eitas c a aplicação dos recursos pu'blicos.
li7Jlda e colocada sisternatjamente à disposição dos Parlamenta2) Ulilizaçáo de uma base de dados permanentemente alua. res. Par isso. a base de dados deve servir não apenas à. função fJSlizada e colocada sistemati.camenle à disposição dos Parlamenta- c:ali2Ddora, mas uunbém à fonnulação de politicas.
n::s. Por isso. a base de dados deve seJVir não apenas à função fis3) A va:Jiação penilanente das politicas pua detectar possícafu3dora. mas uunbém ã formulação de poll1ic:as.
veis inegularidades no tr.U:o da coisa pública.
3) Avaliação permanente das políticas para detectar possíEnquanto o Senado Fedelal não for instrumentalizado com
veis in'egularidades no tmto da coiia pública.
as pr6-requisilas enumetados. oio-.. ao Parlamenlar outro caminho
EnquaDI.o o SeDado Fedeia1 não for instrumentalizado com seDio a utilização do Requerimento de !nfonnaçio por.>. avaliar os
os pr:é-Iequisitos enumerados. não teSta ao Parbmentar ootro ca- aiOS do Poder E>crutlvo, sob a 6lica coostiluciooal e legal.
minho senão a utilização do Requerimento de Informação para
No caso em rela. sabemos que as desigualdades sociais e reavaliar os atos do Poder Executivo. sob a eStiCa constitudooal e le- gicmais têm se agravado. apesar de o art. 165, § 7", da Cana Fedega!,·
ral estabelecer que "os orçamenros, compatibilizados com O plano
No caso em tela. sabemos qu.e as desigualdades soc:iãis- Cre- plu.rianua.L ledo, entre súas funções, a de ~zir desigualdades ingionais t&n-se agr:a....:ado. apesar de o art.l6S. § 72 da Carta Federal ter-regionais, segundo critério populacional'" e o art. 3S"do Ato das
estabelecer que "os orçamentos. compatibilizados com o plano Disposições Omstituciooais Transitórias determina que ''o dispos-

riSCalizar.
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to no art. 165, §~.será cumprido de forma progressiva, no prazo
de até dez anos, distnõuindo-se os tecUISOS entre as regiões macrooconômicas em razão proporcional à população. a partir da situação verificada no biénio 1986-1987".
EspcciaimenJe o ait. 165, § 6". dcletmina o seguinte, verbõs:

"Art. 165. Leis de íniciativa do Poder Exerutivo
estabelecerão:

§ 6" O projeto de lei atçamonlária soei acompanhado de ciemonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as m::eitas e despesas, decorrente de isenções, anistias,
remissões~ subsidies~ beueficios de uarureza fmanceira.
tr:ibutária e cn:diticia.''
Ademais, convém lembrar que, de acordo com o art. .351: da
CoDStituição, é um dos objotivos fundamenlais da República Fedotaliva do Brasil ''reduzir as desigualdades sociais e regionais".
Por estas taZÕeS, solicito as infOIDJ.açõcs enunCiadas.
Sala das Sessões, 31 de março de 1995. -Senador Waldcck O melas.
(À Mesa, paradt:cisão)

REQUERIMENTO N•442, DE 1995
Requeiro .nos tmnos dos arts. 49. inciso X e 50 da Constituição Federal combinados com o art. 216 do Re8imento J.ntemo
do Senado Federal sejam solicitadas ao Ministro da Previdência
Social as seguiotcs infom12ções:
1. Tendo em vista as conclusões do relatório de auditoria de
gestão nfl 08193 do Ministério da Previdência Social onde diversas
irregularidades fonm constatadas na administração do Sr. Ruy
Lourenço Martills. em:ão presidente da DATAPREV- EIIlpr"esa de
Pxo::essamento de Óados da Previdência Social. soicito informar
as providências adotadas. no sentido de sanar os ilícitos apontados
bem como o ressarcimento causado ao erário público.

Justificação
G_oosideraodo que em 1993 auditoria instalada pelo Ministério da Previdência Social coostatou ~ves j;:m:,gularidades na
gestão do Senhor Ruy Lourenço Martins; •
Considerando que DO dia 31 de janeiro do con:tmte O Seinbor
Ruy Loureõço Martins foi nomeado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso pua presidir a DATAPREV;
Consider.mdo que até o presente momento a sociedade não
foi informada das providências adotada.s: pelo Ministério da Previdência Social com vistas a sanar as j;:m:,guiaridades apontadas;
ConSiderando que Do dia 3 de março essas indagações foram objeto de meu pronunciamento em plenário, lendo o Excelentíssimo Senhor Minislro se compromentido a prestar-nos os esclarecimentos devidos e passado vinte e três dias não o fez;
Considerando o disposto no art.. 49, X da Constituição Federal. cumpre-nos apresentar este Requerimento de informações
para exigir que sejam apresentadas ao Congresso Nacional as infonnações ora solicitadas.
Sala das Sessões. 31 de março de 1995.- Eduardo Mata·

rauo Suplicy.
(À Mt:sa para dt:ci.rão)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕESN•443, DE 1995
ExcCientíssimo Senha- Presidente do Senado Fedetal.
Com fulcro no art. 215. inciso L do Regimento Interno do
Senado Federal. o Senador que a presente subscreve. requer seja
solicitado ao E:cce~ntíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente.
Reausos Hídricos. e Amazônia Legal informações quanto ao
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montante das âJeas de propriedade da União no Território do Estado de Rondônia que foram destinadas às seguintes fmalidads: projetas de coloníz.ação. uso de índios; proteção ambiental; bem CODJ.o
os respectivos atos pelos quais fotmalizou-se tais destinações. e
memorial descntJifO dH áreas. conforme estes al.os.. E a Exposição
de Motivos do ~too:oll.282. de 19deoutubrode !994.

Justificação

.ç;,

A n:guJ.m< ..
do art. 15 da Lei n" 4.771, de 15 do setembro de 1965. aEn:vt-s óo J:>e.cteto ~ 1.282. de 19 de outubro de
1994 (29 """' """'). d<u:rmmando >O proprielário da área destinada a projeto de cokxuuçio na A1lll12'.6nia Legal a obrigação de
manter uma árn dt- raerva de. DO DJÍDJmo. cinqüenta por cento da
área da nn pcop• 1&, na qual proíbe o corte r.lZO. enseja edição
de lei na qu.al o <'>t>,rt""o coUma.do seja estabelecido. em face de ultrapassar o poórr rt> JUl.&me"m.ador. Para o estudo legislativo, a vista
o Estado de ~ ~'O&)DU c-m que. oa década de 70. implementou-se
programas ofKLa.u dr C"olcau:açio e refonna agclria com o desencadeamenl.r..., de- rw.tr.. dlCM)o fluxo migratório. e ~n.lemente foi
objezo de T.orw-.~-mr-nt.• « ~~~co-econõmico aprovado em lei, e ao
qual condt~k•:u. w- , pn..,-am.a PLANAFLORO. fmanciado com
recursos"'"' lh.•'ll.l ..t..tn.JI.oll. emerge a necessidade das informações soi.JcJt<tJ.L~ ~ .Jr- rtt.., cxootram-se sob o controle do órgão
requendv
S.a..l,. ..u... ,.,, .. ... I. dr março de 1995.- Senador Eruan·
des Atnonm. F'! : ~ · 1

(À Mt:Sa JXUa decisiio)

o SR f'1U ..,Inf 'TI r"N.abor Junior)- Os requerimentos
lidos SttJ~:•• .11-~.,.. t ....i."' .a "-4<-5-.a. para decisão. nos termos do art.
216. 'TI r-. u. t...-~~:t. l01rmo
Le:..~

A fu\ .. )o-·• ~ ..., ~• a.l Plenário a indicação do Senador
rW. ~ ~ ~ - ....-; " .l. • .an. 67 do Regimento Interno. parti~

01L\

c1par ~ 11 ! \I'"· .t-." l""'TI.RNACIONAL DO MER.COSUL.
a ~a.l!ur ~ rr- "- &r·r- c ona.x - MS. no periodo de 1g a 9 de
abriL'95
A rc·~~· la_. aJ&.a.i&.. em virtude da faJta de quorum
em plef\.\D.,

lavr.a..

-·-

0 SR f Dt "'-ROO ' l 'Pl.ICY- Sr. Presidente. peço a pal ~ r-• ~ m.mu""'. pua uma breve comunicação.

cc"~mP

0_1\R. Pllt 'Dtf ~ t..,_.ba" JúniÕr)-:... V. Ex~ tem a palavra. por~

mtr~Uk..,_

O SR. lO< ~ROO '>t'PUCY (PT-SP. Como Lfcler. Para
uma l::Rift- n>mua.-. ._~ 'w-m "'""tS.io do orador.)- Sr. Presidente,
estou enu.m.:nh__,. ~ ~ &._, Senado Federal ~latóri.o sobre a
missão puJo

.a..;~!

r...

,tn,~

ofiCialmente. como representaD1e

do Sen.adt'~ f~n. IL>IW•· • tc:10.ferência de Cúplla Mundial sobre
o Descnvoi"'UN'rt. ""• wa. ~IJIE' ocorreu de 06 a 12 do ccnrente em
CopenhagueA Cupul.a "'~ {)lo"SC"nvolvimento S<x:ial reuniu maís de
cento e vmt~ chc-k\ dC' Uudcl e centenas de ministros lesp:msáveis pelas âre.u ck lk"'>nl\ o!,. unent.o social de seus respectivos paí~
ses. em oponun,d.Wc- bmonca para. pela primeira vez. tratarem de
temas tais como cnar um ambtente adequado pua o desenvolvimento social. erradtc.ar a pobn::za absoluta. expandir os empregos
produtivos. reduzir o desemprego e realizar efetivameate a integração social. Mais de cento e sessenta organizações não gQvemamentais também estivernm p~sentes.
Como observador oficial do Senado Federal btasileiro. assisti a praticamente todo o desenrolar das sessões no plenário.prin-
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cipal. onde os ministros e os cbefe:; de Estado de todos os países
presentes falaram das experiências de seus governos.

Em diveiSaS oporttmidades, assisti às mmiões das comissões de lrabalbo, onde os membros da delegação brasileim participaram das decisões sobre o doc:umenro fmal da conferência. Esse documento foi elabotado com bastaiile antecedência. nas reuniões
que se demn ao lccgo do último ano, f:te:ando para decisão alguns
pontos sobre os quais havia par.ígrafos com redações altcmativas.
Dentre as reuniões mais importantes ocoiridas, assisti também à dos chefes de Estado e ministros da educação dos nove países em desenvolvimento de maior população. ocasião em que o
Ministro Paplo Renato de Souza fez importante pronunciamento
sol:xe os objetivos de se em.dic:ar o analfabetismo e melhorar as
oportunidades educaciooais no B=i.L
~
Acompanhei com atenção pronunciamentos como os das
Stls Bella Absug e Hil1ary CliDI:on e atos que fcx:am realizados no
Dia lnlemacional da Mulher.
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sam incluir objetivos de desenvolvimento social, em esvecial para

erradicar a pobreza. promover o piC:nO e produtivo emprego e fortalecer a in&egração sociaL
9. Nôs nos comprometemos a mrmentar significativãmente
e/ou utilizar mais eficientemente os recursos alocados ao desenvolvimento social para atingir objetivos da. cúpula attavés de ações
nacionais. regionais e inter-regionais de cooperação.
10. Nós nos comprometemos a melhorar e fortalecer a tede
de coopetaçào para o desenvolvimento social, através das Nações
Unidas e outras institui•.;ões multilaterais.
~ as proposições especiflCaS debatidas e aprovadas,
está a de se realizar um esforço pata a dimiDuiçkJ de despesas milirares e de investimentos para produção e aquisição de armas, de
forma consistente com os requisitos de seguraoça nacional, de maneira a aumentar os recursos para o desenvolvimento econômico e
social; o aumento de efetiva e tr.msparente utilização dos xeausos
públicos. n:duzind.o o desperdício e combatendo a comlpçio, concentrando nas áreas de maior neCessidade social; o empenho para
que se consiga atingir. o quanto antes, a meta de 0,7% do PIB dos
países que provêem assistência para o desenvolvimento.
- Assim. Sr. Presidente. encaminho o relatório na íntegra e
~olicito que seja_intei:ramehte _registrado. pois há outros detalhes.
O Sr. Pedro Simon -V. Ex• me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Lembro ao nobre
Senador Pedro Simon que durante comunicação de Liderança não
é permitido apartes.

Os principais compromi~ assumidos pelos países podem
ser sintetizados nos seguim.es panos:
1. n6s nos comprometemos a criar um ambiente econômico,
político. social. cultutal e legal que possibilitaiâ os p<ivos a alcan·
çar o desenvolvímento social;
2. n6s nos comprometemos com o objelivo de~ a
pobreza no mundo, atiav6s de decisivas ações de cooperações naO SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Ptosidente. anexo a
cion3.is e intemacionais, como imperativo ético, social. político e
econômico da humanidade;
este relarório o pronunciamento do Ministro Paulo Renato Souza;
3. nós nos comptometemos a promover o objetivo de pleno o Relatório Nacional Brasileíro par.a. a Cúpula Mundial; a Declaraemprego como uma prioridade básica de nossas políticas econômicas e sociais. viabilizando que todos bomeDS e mulhm:s possam
coo.seguir meios seguros e susteotiveis de sobrevivência através
da escoJha livre de emprego e ~o prodt.uivo.

ção dos Parlamentares Latino-Americanos presentes à cú~ a
Declaração e Programa de Ação da. 01pula Mundial. em inglês,
ainda em fonna preliminar, a caiU enviada ao Presidenl.e da Repú-;
blica. em 08 de março. que. com a Sen.adcn Benedita da Silva,

aprOsenlaiDOS.

~

4. N6s nos comprometemos a promover a. inlegração pelo
Gostaria de ressaltar. Sr. Presidente, que. dentro em breve,
apoio às sociedades que são esráveis:, segums e jlstas, baseadas na as ~ Unidas estaz:ão publicaodo os anais completos desta
promoção-e proteção de todos os direitos humanos. na. não discri- confetincia de cúpula. De maneira que, em obtendo tais publicaminação. na toieifulcia, .espeí10 à diversidalle. igualdade de opor· ções. o SenadO terá à disposição lOdos os pronunciamentos e debatunidade. solidariedade. segmança e participação de IOdos os povos. tes ali havidos.
incluindo as~ e~ com desvaiJtagens o vulnecl.veis.
Solicito. Sr. Presidente. que seja publicado na íntegra o relaS. N6s nos comprometemos a. promover o ~ integral tório que agora encaminho à Mesa do Senado.
pela dignidade hiiDWJll e a alcançar a igualdade en. . mulheres e
homens. rccoobecer e fortalecer a puticipação e os pap6is de IideDOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.

r.mça da nmfher no desenvolvimento da vida política, civil. ccooô-

mica.. social e cultural.

EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO

Brasília. 31 de nwço de 1995
6. N6s nos comprometemos a promover e atingir os objetivos de acesso universal e eqüitativo à educação de qualidade, ao
Senhor Presidente:
mais alto padrão alcançado de saúde fisíca. e mental de acesso de
Tendo sido designado tepreSCD.tantec..o Senado FederaljJntodos os primeWs cuidados de saúde, :realizando esforços particulaxes para corrigir desigualdades relacionadas às condições sociais to à. Conferência de Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimentos~
e sem qualquer distinção com respeito à r.lça, oiigetDDacioõ.ãl, gê- cial. que ocorreu de 6 a 12 do cor=te mês, em Copenhague, venho
nero. idade ou deficiência, respeitando e promovendo nossas cul- relatar ao Senado Federal a minha p;uticipação naquele evento.
Logo ao chegar em Copenhague. no dia 5 de nmço, fui returas comuns e particulares. empenhando-nos par.t fortalecer o papel da mltura no desenvolvimento. prrse:rvando as bases essen- cebido pelo Embaixador: do Brasil na Dinamarca. Luiz Antoo.io
ciais do desenvolvimento sustenrávcl centrado nas pessoas e con- Jardim Gagliardi. que prestou lOdo o apoio necessário para quC pu-desse estar participando. plenamente, das atividades de reunião da
tribuindo para o pleno desenvolvimento dos n:cursos humanOs·
Cúpula, desde sua abertura até o encemmento, junto à delegação
para o desenvolvimento social.
oficial brasileira. chefmda pelo Ministro da Educação. Paulo Rena7. Nós nos comprometemos a acelerar o desenvolvimento to Souza. e. nos primeiros dias, pelo Embaixador Luiz Paulo LinecollÕm..ico. social e dos recursos humanos da. África dos países denberg Sette.
·
menos desenvolvidos.
A Ct1pula sobre o Desenvolvimento Social reuniu mais de
S. Nós nos ~mprometemos a assegurar que, quando acor- 120 chefes de Estado. centenas de ministros responsáveis- pelas
dos forem realizados sobre programas de ajustes estruW.rais. preci- ~ de desenvolvimento social de seu.c;;. respectivos países em

e

e
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oporn.nlidade histórica para, pela primeira vez, tni.tir de temas tais
7. Nós nos comprometemos a acelerar 9 desenvolvimento
como criar um ambiear:e adequado para o desenvolvimento social. económico, social e dos recursos humanos da Africa e dos Países
etradicar a pobreza absoluta. expandir os empregos produtivos, re- menos desenvolvidos.
duzir o desemprego e ~..alizar efetivamente a integraçJo social
8. Nós nos comprometemos a assegunr que qua:odo acorMas de 160 organizações nio 80vemameutai$ tJimbém estiveriim dos -"iore!n rializa.dos sobre--programas de ajlstes esiiUtuiais, que
pmseDte$. Como observador oficial do Senado Fedem! brasileiro.
assisti a pmlicam.ente todo o desenrolar das sessões no Plenário
principal, onde os ministros e os chefes de Estado de todos os pai-

ses presentes falaram das experiencias de seus govemos. rendo em.
diversas oponua:ida.des também assistido às retmiões das comissões de ttabalho onde os membros da delegaçio bnsileim participavam das decisões sobre o documento fmal da cem~. Este documento foi elaborado com bastante anteceMncia nas· :mmições
ptepm~tórias que se detam ao longo do último ano, ficando para
decidir apenas alguns pontos sobre os quais haviam parágrafos
com mdações alternativas. Dentre as reuniões mais i.r:npõrtãnli:S
ocorridas, assisti também a dos Chefes de Estado e Ministros da
Educação dos 9 países em desenvolvimento de maior população,
ocasião em que o Ministro Paulo Renato de Souza fez importante
pronunciamento sobre os objetivos de se e:mdicar o analfabetismo
e melhorar as oportunidades educacionais no BrasiL Acompmhei
com atenção os pronrú,CiamMJtO, co100 das SenhODlS Bella Abzug
e Hillaiy Clinton, e atos que fo.ra.m tealizados no Dia Internacional
da Mulher.
Os principais ~ assumidos pelos países podem
ser sintetizados nos seguu.es poo.tos:
1. Nós nos COIDpiOIIICtemo a criar um ambiente ecoDÔmico. politico. .social. c:ultuml e legal que possibilitalá os povos a alcançar o desenvolvimento sociaL
2. N6s nos comprometemos com o objetivo de etradicar a
pobreza no mondo attavés de decisivas aÇões: de cooperação oaiuq:ier.t.tiYo éffC:O:-SOciiú político
ciooais internacionais.
e econômico da humanidade.
'
3. Nós nos comprometemos a promover o objetivo de pleno
emprego como uma prioridade básica de nossas políticas econômicas e sociais~ e viabilizando que todos homens e mulheres possam
conseguir meios seguros e sustentáVeis de solnvivência atra.véi
da escolha Iivie de emptego e tJabalbo produtivo.
4. Nós nos comprometemos a promover a inregração sOcial
pelo apoio .is -~iedades que são estáveis. seguras e justas, baseadas na promoção e proteçio de todos os direitos humanos. na não
discriminação. na toledncia, respeito à divemdade, igualdade de
oportwlidades. solidariedade, segumnça e puticipaçio de todos 0< povos incbliodo as pesscas e grupos com desvantagens c vulDctiveis.
5. Nós nos comprometemos a panover o IeSpeito integral
pela digoidadc humana e ;t alcançar a igualdade entre mulhetes e
homens, m:oohocer e fonal=r a participação e os pap& de lideIa.D.Ç3. da mulher no desenvolvimemo da vida politica. civil. econômica., sOcial e cultuml.
6. Nós nos comprometemos a promover e atingir os objetivos de acesso universal e eqUitativo 1 educação de qualidade ao
mais alto padrão alcançado de sadde física e mental de acesso de
todos aos primeiros cuidados de saúde, realizando esforços particul=s para cotrigir desigualdades ~Iacionadas às condições sociais e setn qualquer distinção com respeito a raça. origem nacional,. gênero. idade ou deficiência, respeitando c promovendo nossas cuJturas comuns c parti~ empeobando-nos para fortalecer o papel da cultura no desenvolvimento, preservando as bases
essenciais do desenvolvimento sustentável centmdo nas pessoas, e
contribuindo paza o pleno desenvolvimento dos recursos humanos
c para o desenvolvimento sociaL A fmalidadc destas atividadcs, .S
de erradicar a pobreza. promover o pleno c produtivo emprego e
de promover a integração social.
-

e

comoum

eles precisam incluir objetivos de desenvolvimeDto social. cm especial para erradicar a pobreza. promover o pleno e produtivo emprego e fortalecer a integração social.
9. Nós nOs comprometemos a aumentar signiflcativam.CD!.e
e/ou utilizar mais eficientemente os recmsos alocados ao descnvolvimenro social para atingir os objetivc:G da cúpula atmvés de
ações de nacionais. regionais e intc:rregionais de cooperaçio.
10. Nós nos comprometemos a melhorar e fortalecer a rede
de c:ooperação par.t. o desenvolvimento social em teimos sub-regionais. ~giaoais e -mtemaciOOais. mnn espírito de participação o:a'i- tua. através das Nações Unidas e ootras instiblições multilaterais
Dentre as proposições específicas debatidas e aprovadas
está a de se tealizar um esforço pam a diminuição de despesas mi-

litares e de investimentos para a produção e aquiSiçio de armas. de
forma consjstentc com os requisitos de segurança nacionaL de maneira a aumentar os recursos para o desenvolvimento econômico c
soc-ial: o aumenk> de efctiva-e tr.msparente utilização dos recursos
públicos.. m:luzindo o desperdício e combatendo a coaupçio concentrando nas áreas de maior necessidade social; o empenho para
que se consiga atingir o quinto antes a meta de 0;7% do PIB dos
países que provêem assistência para o desenvolvimenl<) assim aumentado o csforçc de ajuda. a criação de novas fontes de fmauciamento para o desenvolvimento social; o entendimento entre países
desenvolvidos e em dcsenvolvimeDlo pelo qual seria dada prioridade aos programas sociais básicos. alocando-se. em média. 20%
da assistência oficial ao descnvolv:imenlo e 20% do Otçamento
Nacional, respectivamente, aos programas destinados ao atendimêi'l.to de necessidades humanas.
Importante também foi a pmxupaçã.o com o trabalho das
crianes em diversos países -do mundo. sobretudo quando levadas
ao mercado de trabalho precocemente. deixando de freqUentar as
escolas. prorrOgando-se, assim. o cirwlo vicioso da pobreza. Este
tema roi objeto do debate havido por ocasiio da pa:rticipaçio do
Presidente Femando Hemiquc aildoso. atmvés da Enibntel, com
o Presidente Nelson. Mandella. da África do SuL com a Primeir:a
Ministra da Nome~. o Primeiro Ministro da Malásia e o Piesideate da República da Guiana.
Diversos dos Chefes de Estado presentes, como os Primeiros Ministros do Canadá e da Dinamarca.. e. ~tudo. num dos
mais belos e aplaudidos discursos da Cúpula o ~dettm da França. Fronçois Miuemmd, ressa.ltaiam a necessidade de se criar um
imposto sobre as transações financeiras intcmacionais segundo a
proposta do economista Prêmio Nobel de 1981. James Tobin,da
Universidade de Ya!e. EUA. Esta pre}X)Sição tem muita importância pata o Brasil, pois o ~sidcme Fernando Henrique Carooso.
ainda por ocasião de sua última visita ao Cbilc. oa Ccpal. conclamou os economistas latino-americanos a pensar mnna proposição
para tentar estancar os movimentos especulativos contta moedas
nacionais. tal como a CO!rlda ~c havidas coutm o peso mexicano. Este tema roi lembrado pelo Ministro Paulo Renato Sousa
em seu pronunciamento per.mte a Cúpula. cm nome do Presidcme
da República.

Dada a importância da proposição de James Tobin.,." lr.IIlScrevo a tradução que fiz do artigo que ele ~eu no relat6rio
para o Desenvolvimento Humano, de 1994. da ONY, especialmente pata esta. conrerência:
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estrangeira (mchlindo as entregas correspondentes a

"O capital vem se movendo, cada vez com maior
liberdade. cruzando frooleiras, tanto par.a realização de
investimentos como para compr.a. a venda de ativos financeiros. Certamente podem beneficiar as nações dlretamente envolvidas e a economia mundial. direcionando
a poupança mundial para os projetos de maior produtividade. 011de quer que estejam. Assim os poUpadores de
economias com muito capital pedem encontrar oportunidades mais hlcrativas nas :Ueas onde ele é escasso.

C<lllU>lOS e opções no futuro). A proposta tem duas mo-

tivações básicas. Uma é a de aumentar o peso que os
participãntes do mercado dão às razões fundamemais de
longo prazo. A outra é a de permitir maior autonomia à.

Eutmanto, o fluxo de capital nocessário para al-

cançar a alocação eficiente de re<:Ursos daquela poupança é boje uma mioúsada fiação das transações financeiintemaeionais, estimadas em cetea de 1 trilhão de
dólares per dia. Graças às modernas comunicações e aos

IIS

computadores essas operações são simples e baratas. O

sol mmca se põe nos metl:c1dos financeiros de Hong
Kong a Frankfurt; Londres, Nova Iorque a Tóquio. Os

países avançados. e há tempos, abandonaram controles
sobre o cimbio e, gradalivameau::. os países em desenvolvimento estão relaxando seus regulamentos.
Aqui. como em tantas ouEraS dimensões da "ida
humana. as tecnologias ultrapassaram as instituições políticas e sociais. O grosso desses trilhões de transações
são espeadações e arbitragens. teDlando lucrar rapidamente sobre as diferenças as fluwaçôes de taxas de câmbios e de taxas intemacionais de juros. Pouco contribuem para a. racionalidade das decisc'5es de investimento
de longo pruo. As taxas de cá.mbio estão à mercê das
opiniões de especuladoJ:cs que comandam grandes somas. Suas atividades distorcem os sinais que os merca.
dos de moedas dão p313. o comérciO e os investimentos
de longo pmzo. As azbitzageos' de raxas de juroa tomam
dificil pua os bancos centrais-nacionais segum:"m políti.'
cas IDClllCtmas independentes daquelas dos gr.mdes ban.
cos ceniia.i.s cstraDgeiros.
~A mobilidade de capital financeiro entre distintas
moedas é um problema. seja quando as taxas de juros
flutuam livremente oo quando sio fiXadas por acotdos

cure 0'!0 gcwemos. os acoatocimeutos da economia munctial. desde 1973. ~m inspiiado mem<'rias DOSiálgicas de
Bmttoo. Woods ou mesmo de um ainda mais velho e
pum podiio ouro.
Mas ne.obum sistema em que as paridades possam
ser a}lstadas oca..sionalment elimina. oportunidades de
especnlação ou de inibição das políticas monetárias na·
ciooais. As :rcoeDtes crises dos mecanismos de taxa de
câmbio m Europa demonstraram que os bancos centrais.
seja individualmente. seja coletivamente. não têm reservas suficientes pua conter as pressões coordenadas de
espoculado<o. aposundo na desvalorização de moedas
mais fracas.
Uma moeda única permanente, como a existente
~

os 50 Estados dos Estados Unidos. conseguiria es-

capar dessa rurbulência. O exemplo america.D.o mostra
que uma uniio monetária trabalha com vantagem de ser
sustentada por suas autoridades monetárias centralizadamente. mas tam.b&n por outtas instiruíções comuns. Na
ausência destas instiruições. uma moeda única mundial
está muitas décadas ainda distan1e.
Em 1978. eu (James Tobin) propus uma segunda
meD:J.or opção. Uma taxa uniforme internacicmal seria
cobrada sobre as transações de curto prazo em moeda
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politica IIIOI1e<Atia nacioual, tornando possível margens
maicxes entre. as taxas de juros de curto prazo em moedas diferentes.
Uma taxa - e eis aqui o cont.e6do prin<:ipal da
proposta- de ll.5% sobte as tnnsações Í!IWlceiras internacionais é equivalente a uma difmmça de 4% em .taxas
de juros anuais ~ títulos de três meses de prazo. um
cooside:rá.vel desestímulo às pessoas que estio coo.tcmplaudo I<ali7.ar uma dpida opemção de uma para rutta
moeda. A inteDçio é a de blecar os rDOVimenlos especulativos: seria muito pequeno pata deter transações oomerciais OD investimentos sérios UJ.temacionais. 0 potencial de am>eadação ~ imenso: acima de 1.5 tJ:i!bão de
d6la= p<r ano pata taxa de 0,5%.
J.M. Keynes. em 1936, mostrou que um imposto
sobte as •rausações poderia fortaleeer o peso dos funda,.
melllo& de longo pnozo nas eotações da Bolsa de Valores. cootra as apostas de espec:oladotcs: sobre o compot"de """'pniZO de <>Jttm especuladclos. o""""""
~ venlade para os mm:ados de moedas iDt<macioDais.
O imposto ruía que ser válido em escala mundial.
com a mesma alíquota em toges os mercados. Iie rutra
forma. poderia ser evadido pela execução de oransações
cm jurisdições onde não houvesse o imposto ou que ele
fosse menor. A observância dependeria das instiruições
monetárias e de mercado. oode a maior parte das transações têm lugar. O imposto sobiO as tr.msaçoes ~destina
do a fazer com que os mercados intemacionais de moeda
tOiiae:m-canp.ãtíveis Com Uma modeSta autonomía mcioual para a realliação de politica tnaClÓOC<lDÔIII e
monetária. Mas certamente não penuitiria ãos governos
eaos bancos amttais ig:nomem as mpercussões inlemaciooais de suas politicas. O Grupo dos 7 seguiria neces-

se

-

sitaudo coordenar suas políticas. e estas seguiriam exercendo uma poderosa influêucia sobre outras economias,
criando para elas Hmitações substaDciais.
Seria importanlc que o produiO imposto "'
destine a fins intemaciooais e se porJba à disposiçio das
instituições intemaciooais. Esta foi a sugesa.ão que fiz
em 1978. Embota a destinação dos l«UUSSS pata fins iDtcmacionais não teiiha sido o motivo primcxdial de minha proposta. tomou-se um .imp:mautc m«ivo para o
:ressurgimento do intcmsse na mesma."
Considero que teria sido muito importante a ptesença do
Ptesidenle Fernando Heorique Catdoso na Olpula. pois. pela prim.eini vez na história os Olefes de Estado de todo o IIWlldo reuniram-se. desta vez. não para assuntos como o desarmamento. a
guem. oo a paz. as difiCuldades das organizações fm.anceiras. mas
para exclusivamente tratar de como enadicar a miséria no mu.odo.

Em certo momento em que o

~idente

Nelson MandeUa comen-

- tava com os primeiros--ministtos dos países ese;nvfirnwos sobre os
sucessos e fracassos da 01pula. ele :ressaltou que aquela era uma

opcr11!Ilidade extramt!iuária para que pldessem todos os líderes do
mundo estar discutindo qual a face da pobreza em cada país e sobte como superá-la. Mencionou que boje, graças aos meios de comunicação. os fatos que ali estavam oconendo repen.::utiam imediatamente na cidade do Cabo. capital de seu país. Pude oüvir em
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Copenha,gen as experiências inovadoras que estio OCOIICOdo em
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra
países que estão adotando fomw diversas de se garantir um míni· ao nobre Senador Pedro Sini.on pelo tempo de S minutos. sem di~
mo de :renda ou imposto de renda negativo. A Ozganjzação Inrer- reito à concessão de apanes...
nacional do Tmbalho. por exemplo. um dos cqanismos da ONU
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma breve copresenle$ i Oipula. divulgou o seu Relat6rio sobre o Emprego DO municação. Sem t!'VIs.io do orador.)- Sr. Presidente. é muito im·
Mundo 1995. em que apresenta sugestões
como refoanar os portante a mawfestaçio feata pelo Senador EduaidoSuplicy.
sistemas de benefícios de desemprego e para guaDtir maiores
As ma.DCbete:s de loOO o Brasil. boje. publicam uma decisão
oportullÍdades de emprego e l<llda. Deotre as "''!estões aJll=Dia· importante da Cinwz dos Deputados onde dois Parlam.CDtares endas. com suas vazuagens superando as desvantagens, está justa- traiam com proFt.:M de ~ regulamentando a questão das viagens
metlle a de se institnir um imposto de renda negativo pelo qual ao exterior. Faço ~estio de salienlar que essa questão, que agora
toda pessoa em idade de ttabalbar. cuja tenda nio atingisse um e~ sendo abordada aa Cimara, já. vem sendo bá muito abordada
certo palal:Iw'. teria. direito a rcc:eber um complemento de renda. a nesta Casa.
exemplo·do projeto que institui o Programa de Garantia de Renda
Em 1993. aprt"xuamos um projeto de lei regulari7ando
Minima, já aprovado pelo Senado, hoje bamitan<b na Câmara dos essa situaç.io- v~&gcom: de Parlamentares ao exlcrior. quando pagas
Dep.Jtados. O Relatório da OIT faz uma refenSDcia positiva à for- pelo Erário. ckW>a~ ser rrecec:bdas da 8nálisc da Canissão de Rela~
ma como tal mecanismo vem funcionando nos EU~ ou seja. atra· ções Extentm's- di w~ ~e Plenário. do destino. dos gastos.
vbo do Eamed Income Tax Credit, o EITC. oo Ctódito Fiscal por objetivá e ~st.a.;io.-... ót coaw na volta.
Quero fc'I~'JW tanto o Presidente da Comissão de Relações
Re!TJJmeraçio Recebida. Tive a oportunidade de dialogar com o
VJCe-Presidente dos EUA. Albert Gote. sobre o erre. tendo o Exteriores. 5,cru.j,. >r An&:oruo Cu!os Magalhic:s, e de modo muito
mesmo afumado que se tratava de um :çrograma que tinha apre-- especial o Pn-..klt'n.:c- J~l'W' SmM"y. que, embora o meu projeto ain·
sentado grande su=so. O P=idente Fidel Castro Ruz. de Coba. da não ter 'Wd, "' -u,j,' ~ apmwado- tenho certeza que será votado
rcssaltou que "não pode haver direitos humanoss onde não bã e aproVado-. a t.v ..... rn"".dJd.a pelo Senador José Samey, e a Cocompaix5:o, ou solidariedade. onde impeia o egoísmo". Tive a miSSã-o dt- Rda., .. , t ..llnlr."ft's Já o coloca. em pr.ítica. Este ano esoportunidade de-conversar com ele sobte como considero que o tamos dtscuu.-u. ...~~C' da.ndo autorização paR viagens ao
Ministro Exlraoltli!Wio de Cspones, Edson Arantes do Nascimcn· extenor eXJJ:'Uh1. • ~~~··de contas. como fez agora o bravo
to, o qual p1blicamente expressou seu interesse de o co.cbecer. Senador E-...iu..l:tl ........ u.·" Juo Já vem acontoceodo no Senado.
como OJba tem conseguido índices de sucesso tão significativos Ótimo qu(' .a c...-....~ um"-' muué&a esse procedimento!
no esporte, poderia ter papel importante na constnJção de um diá·
Magalhães--Oprojetode V.Ex• é
O Sr. 4.1ilcw.• (
muito rr\.u\ n~ lirt...
logo entre os presidentes Bill Clinlon e Fidel Castro.
Estou anexando a este Relat6rio os seguill!es documentos:
0 SR. M ()WO 'I \.tO !'li - Ê verdade. e tem Ia.Zão V. Ex•.
1. frnnuDcia!I)M'to do Ministro da Educação. Paulo Renalo Fico emxu~ fW""'.IlA' r1Tlbln o projeto ainda não tenha sido
aprovo~d..,_ an.k;...-,t-- _:_w .jr rlit 1rr 5100-ã.provadO.a Casa. presidida
de Souza;
2. O Relatório Nacional ~leiro pam a Cúpula Mundial peh.J St'n.&.J. ~ J ..... ~.:-.;:r • t " Comissão de Relações Exteri~.
para o Desenvolvimento Social. Copenhague, 1995. elaDorado - pteSJdl.i.l ...-,.. '-n ...J. ... .., u. "OJ(' CuJos Magalhães. já o coloca em
(;
prioc.~:. ""h~ ,l.fn:'""lrntD"'" .a\. E..xls.
com a colaboração da ~ri Pro esson.Amélia Cdm, socióloga. Vil___\.r-••, .~ .... !C"',. -•--~de contas do Senador Eduardo
mar Faria e cutros a econo:i:uistãs e cientistas sociais bmsileiros.
'· · ...,._.
Trata-se"'de um mia to bastante importante sobre a mdidade e as di· SupllC) Qtn' f," ;oo,.. ~ do Senado. a um congresso dos
ficuldades sociais viVidas pela pop1lação biasilei:J:a:
ma1s unporu.ntn r - . .. u.an..:s tnbalhoo. e aqui está pteStando os
esclarcctnW'nL' .a l a.w. t •ldrlllll'malte que esse relatório é impor3. Declaração dos P3rlamentaies: Latino-Americanos pre· tante. l...amc-mr ~ ,. ~ Prtsldenle Fernando Henrique Carsentes à Cúpula;
doso unpos.llh :tt.a.lu dr ..__. ~ àquele evento. Ainda que não
4. Declaração e Programa de Ação da Cúpula Mundial para tivesse corkb,.-1r, ,., • ~ f: a.....-~ocia usoo de um moderno sisteo Desenvolvimento Social (em inglês). na fonna ainda preliminar. ma ck co~n.~n.a ._,.., • • au. .. , -.que possibilita a participação
uma vez que a versão fmal, bem como os anais completos da Cú- no debate" m.. ãJ"'~" ,-,,.. ,...,.,.. ~Kientes do mundo. onde Sua
pula deverão ser publicados em breve pelas Nações Unidas. Ten- Excelênc.., p·w.ir r-'" R 'C* JAbdo a sua ação naquele congresso.
ciooo obter estes anais I~ que prontos para colocá-los à disposiCon."'(--çc, • f'l"'~ar. ia.rwtao 00 Sr. Ministro da Educação.
acho qut' k•• tl, ~ t<fta. ..11:' JnDde coragem. salientando a Iealição do Senado;
dade do mu~ .lt bo•.- u WJ'-'suças que o mundo sofre e o granS. Catta enviada, junto com a Senadora Benedit.a da Silva. de debate" qut' wmo\ Q'ut- n-.-ar a rt'speito das nações subdesenvolao Presidente Femaudo Henrique Cudoso. em 8 de março de __ vidas com !'!' u~,~ .• u Doa~ol'" dC'wnvolvidas ima~m que esta199S,dizendo o quão importante seria se pudesse comparecerpes- mos aqut ~ape-ru~ pan wn• de- JUbsídio e de ajuda pua as nações
desenvol ... ad.u
soalmente à CúpuJa sobre o Desenvolvimento SociaL
Agradeço a cooflaDça que me foi depositada para ser 0 repÉ bom {l pr.'II"'Lln.:wncDto do Senador Eduardo Suplicy: é
rcsentante do Senado nesta Cúp1la para o Desenvolvimento Social bom o que esu Cn.~ ru.a f.urndo; é bom que a ootra Casa esteja
repetindo e é _bom quC' o~ unpn:nsa.-assim como criticava no passae colocoàdisposiçãodosSenada:es os documentos citados.
do. respeite. no ~scntr e no futuro. o novo posicionamento do
Respeitosamente. Secador Eduardo Matarazm Suplky.
Congresso Nac1onal.
Finalizando. Sr. Presidente. entrego a V. Ex1 carta que reO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Ser.\ "fA.iblicado. na
ÍDtegra. 0 :relatório de v. Ex• e juntado ao processo objeto do re- cebi do Minís(I'O ci.L Secn:tana Especial de Políticas Regionais.
querimento.
Cícero de Lucena Filho.
Fui à -tribuna para esclarecer a tespeito de falO notiCiado
O SR. PED~O SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra pela imprensa e. naquela oportunidade. disse que tinha tie haver
para uma breve comunicação urgente.
resposta para aquilo que o_ jornalista escreveu, que o Governador

som
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Da.ute de Oliveira, ao deixar a Secretaria Especial de Políticas. ReCansou-me constrangimento e perplexidade a nota "Esqui.
gionais. disse ter sido "cantado" no sem.ido de dar uma peroeut. sitice'', da coluna assinada pelo jomalista Luiz Cláudio Cunha. oo
agem para. que a obra fosse feita por uma empeiteíra da Paraíba.
cooceitoado matUtino Correio Braziliense.
Fui à ttibuna. falei com o Líder do Govemo. diz=lc>.lbe
Como é elo seu pleno C<lllhccimemo. ainda Di!D foram libeque ~e tipo de acusaçio deveria ser respondida imcdiaramente. rados os n:ansos soücitacloo por V. Ex•. ao Governo Federal para
E foi. Está aqui cana endereçada a mim pelo Ministro Cl= de as obras de repamção dos efeitos das últimas encllentes, que tanto
Lucena, está aqui carta que o Sr. Cfcero enViou ao Goveimdor prejuÍZDS trooxem.m a esse Estado.
Dante de Oliveira. esti aqui carta que o Sr. Cfuero enviou ao Sr.
Tenho certeza de que V. Ex• é coohecedor .Dão apenas dos
Paulo Cabral de Ar.lújo. Direto<-Prcsideoto do jomal- o jomal já esüxços que temos envidado para a übernção em paua. mas, tampublicou o desmenticlo na mesma propotçio em que foi publicada b&n.. da coo:eção de nossa condura no ttato com a coisa pJblica e
a notícia, não é verdade. O Sr. Dante de Oliveiia.Dio foi "cantado" da retidio do nosso caráter.
por ninguém. S. Ex• diz que Dia foí. Dão existe Dada disso naquele
Assim posto, peço-lhe, a gentileza. de fomwlar seu oportuno
Ministério e a situação foi esclatecida.
e inadiável pronunciamento quanto à questão em~
Felicito o Uder do Govemo, felicito o Sr. Cícero de Lucena
Cotdialmento. Clocro de Lw:ea.o Filho, Ministro da SecreFilho. o Sr. Govemador Dante de Oliveixa e o cornio Braziliea· taria Especial de Politicas Regionais.

se. porque assim como publicou uma de notícia daDdo a entender
que já começava- e cm a primeira. que eu via- escândalo$ no Govemo do Sr. Femaudo Henrique Cardoso. o que sabia nio ser verdade. da mesma maneir.a que isso aconteceu o Govemo teve competência para agir, piUa ir até as fontes. falar com o Governador,
falar com o Minístro, falar com o jomal e saiu o desmentido.
Quero entregar à Mesa as cartas de escluecimentos qué recebi do Sr. Cícero de Lucena Filho e a:amprimentá-lo, assim
como o Governo c õ jornaL pelo que fiZCtam.

Era o que ti.Dha a dizet.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCJAMENI'O

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS REGIONAIS
CARTA N" 13/95
Br.lsília- DF. 29 de """"' de 1995.

À Sua Excelência o Senhor
Senador Podre Situou
Senado Fedcnl

Bmsíõa-DF

Exmo. "Senhor Senador,
Tomo a liberdade, na condição de amigo e antigo companheiro de Partido, de valer-me da sem.pre obsequiosa atenção de
Vossa Excelência.. pata. por seu inteanédio, demoostr.lr, uma vez
mais. a veracidade e li:surn de minàa atilllde em relação ao lamentável episódio que foi a notícia veiculada pelo jornal CoiTCio Bra·
zilicnse.
.
A respeito, enc:ueço a Vossa Excelêocia. em nome da verdade. que fosse lida na tribuna dessa Casa. com a mesma veemência anterior quando da publicação daquela nota. a ca1ta por mim
dirigida ao Presidente daquele órgão de imprensa. Senhor Paulo
Cabral de Araújo. bem· como aquela do Exmo. Sr. Governador
Dante Martins de Oliveira, do Mato Grosso.
Profundamente agntdecido pelo seu indispensável apoio
com vista ao completo esclarecimento do assunto, formulo meus
sinceros votos de amizade e adminção.

Atenciosamente. - Cícero de Lucena Filho, Secretário Especial de Políticas Regionais.

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS REGIONAIS
Ao Senhor Governador
Dante Oliveira.
Brasília-DF, 24 de março de 1995.
Senitor Governador.

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS REGIONAIS
Ao ~O[' DíretDr-Presidente
Paulo Cabnil de Araujo

BrasílíaDF.24de-de 1995
Senhor Presidente,
Causou~me petplexida.de e indignação matéria veiculada
hoje nesse oooceituado D!l1llltino. amvés de oo<a assmada pelo rupeitável colunisla Luis Claudio Olma. imutnlada de ''Esquisitice'".
Na venlade. e. atondenclo ao apelo do pOOprio jomalista

quando cobnlva-me explicaçio devo dizer para restabelecimento
dos fatos. que esquisitice mesmo é a absoluta improcedência do
epis6dio em questão; seuão vejamos:
Desde o inicio de minha geslão ii fmlto da Se=Wia Especial de Políticas Regionais- até esta parte, tenbo recebido dramát.icos apelos de Prefeitos e Governadores - de divezsos estados, no
~do do envio de mcuzsos para conler ou mjnjmjzar os efeitos
de devastadores intempéries. que se abatar.ml país afora, a exemplo
das enchentes de São Paulo e Mato Grossso do SuL
.Fui. pessoalmente. acompanhado ao ilus~ Govem:ador
Dante de Oüveúa. além de ticoicos federais. ao Mato Grosso do
Sul onde visitei as áreas mais afcladas. Na oport>midade. recebemos daquela auooridade estadual a solicitação de imediata libetação de reausos da Oldem de RS29 milhões. Após mimmciosos relatórios dos técoicos- da Uoiio, constatou· se a necessidade de alocação de recw:sos no mootantede R$!5.653.00. devendo o Governo Fedetal participar com R$5.523.00. que seriam pROO oa consttução e ..cuperação de estcodas. pontos. bueiros e ldts de maleriais de construção. cujo modelo foi proposto pelo Sr. l'Iefeito de
Cuiabá.
Tendo em vista a inexistência de dotação ~tária nes~
sa sectmria para alender ao jlsto pleito. envidei esforços e promovi geslêes junto ao Ministro do Planejamento José Sena, objetivando que medidas legais fossem tomadas. sugerindo, inclusive, o
remajamento de rubrica ou envio de Projeto de Lei ao Congresso,
como fama de equacionar os vários e persisteotes problemas.
Por oportuno. quero esclarecc:r a V. $&, ao tempo em que
peço-lhe a gentileza de infon:nar aó n<Xm: jomalista. que alé a presente data nio foi libetado um único centavo para o Mato Grosso.
tampouco para neubum dos outros Estados atingidos pelas intem-

péries já mencionadas.

Igualmente, esquisito, e ainda mais inverossímel, é a tentativa de comprometer nossa inalienável retidão- de car.íter e zelo pela
condução da coisa plblica. já atestadas em toda miDha vidá e. sobretudo. nos últimos 4 anos quando fui. c_om muira homa. Secretário Chefe da Casa. Civil. Vice-Govemador e Govemador de meu

Estaclo.
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Não bouve liberação de recursos e não bá obras. Portanto,
não bá empreiteira em quCstão. m:uil:o menos da P.u:aiba.
No aguaido do inadiável restabelecimento da veidade dos
fatos. coloco-me., a inttila. disposição de V .sa e sua equipe de reda-

ção pua quaisquer outros esclarecimentos. Anexo carta enviada ao
Govema.dor Dante de Oliveira.
Respeitosamente, Cícero de Lw:eoa Filho, Ministto da Secretaria Especial de Políticas Regionais.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Iúnior) - Sol= a mesa. expediente que será lido pelo Sr. JSI Secretário em ex.erclcio, Senador

Jefferson Pétes.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presiden"'· citado no
prommciamento e apenas gostaria. de dizer que._
O SR. PRESIDENTE (Naboc Iúuior)- Nobto Senador. de
aOOJ:do com o Regimento Intemo, V. Ex• foi citado mas não foi em
cam"'< dep=últivo. Nio bá uecessidade de oomestação.
O SR. PEDRO SIMON -Eu o elogiei!
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidenl.e. às ve""s é
importante. Quero aqui dizer da im.portáDcia da iniciativa de o~~
sidente José Samey procurar esclarecer matéria veiculada com impropriedade naquela ooasiio.
Felimlen.te, ontem. procurou-se eotrigir o que havia sido
noticiado no Jornal Nacional sobre a. n.at~m:za da viagem..
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vdela Filho)- SOO.. a
mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1.11 Seaetário em exercício, Senador Jeffexson Péms.
É lido o seguinte

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
OF/CAF/13/95

Brasília. 29 de março de 1995

Senhor Presidenle.

Nos termos do § 1.a m do artigo 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex.• que esta Comissão aprovou tenninativamentc:
o OF ''S" nt 64, de 1990 "do Seohor Govemador do Estado da Sabia, encimÍDhando ao Senado Fedmd.·confonne o disposto no artigo 188. § 1• da Constituição Fedetal. podido de autoriução para
que o Estado da Babia aliene ~de sua propriedade à sociedade
"Companhia- de Seguros A.li.anç:a. da Bahia" no limite de 8.735 hec~
tams", nos teimos do Projeto de Decreto Legislativo que apesenla. em muriio ...wz.da em 28 de março de 1995.
AtenciosameDle. SeDador Gllberto Miranda, Ptosidenl.e.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Com IOfe:rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência COillllilÍ6l
ao PleDário que~ nos termos do art. 91, §§ 3A a~. do Regimento
Intemo, atrir-se-.á o prazO-de cinco dias úteis pam interpõsiçãO de
recurso, por um décimo da composição da Casa.. pata que o Projeto de Docteto Legislativo nR 29. de 1995. que autoriza o governo
do Estado da Bahia a alienar tenu de propriedade desse Estado,
até o limite de 8.735 (oitO inil. setecentos e trinta e cinco) hectares,
li Companhia de Seguros Aliança da Babia. de acoroo com o pro-

cesso admi.Distrativo fonnalizado. seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Iúnior)- Sobre a mesa. projeto que selá lido pelo Sr. }.R Secmário em exercício, Senador Je(fersonPé~.

É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 41, DE 1995
Altera dispositivos da Resolução n" Ssrl2 (Regulamento Administrativo do Senado Federal).
L.

O Senado Federal resolve:

Março de 1995

Art. lit O par.igrafo único do art. 79 da Resolução nf2 58/72
passa a vigorar acrescido do seguinre inciso:U-..... ___________________________________________ _

1----·---··--··--·-·--------·-·---··-·------··-·-UI----·-·---·-------·-··-·-··----··---·--··---··

IV -·-··-··-···-·-··-··-~•-·-··-----··-~---·-·---··-

v -----··-··-----------··-··-·-·-·--·...;.,;;,,.;....;;o ...,..._

VI -.~ ......... ~----~~--~-·-··----•-•---·----·

vu --·-----------·-·-·-----·-··--·-·---·-~·-··
vur --·-·--··-·-·--··--··----··---··-·---·--·
IX -----··-·-··-·------··------··--·--·---·-·-

X- Coordenação de Patrimônio CUltur.oL
Art. 2• Fica acrescido à Seçio VU do Capitulo U do rrtulo
fi da Resolução n'l 58n2 a seguinte subseção, mmmcrando-se os
demais artigos:

''SUBSEÇÃO X ..
Da Coordenação de Patrimôaio Cultural
Art. 278. À Cootdenação de Patrimônio CUltural. supervisionada por um membro da Comissão Diretora do Senado Federal,
compete: .
I- defu:rir aos aspectos culturais do Senado Federal;
n - proceder ao levantameD.to de dados históricos e culb.Jrais da Casa;
UI- JXOPOr a publicação de obras literárias que julgar de in·
teresse do patrimônio artístico-cultural;
IV - propor a publicação peri6dica de todo o acervo cultural e artistiCo do Senado Federal. assim como tudo que íntegre seu
patriDlôniO, seja através de aquisição. troca ou doação;
V - manter permanente conaa.to com os diversos órgãos da
imprensa. a fiiD de divulgar o patrimônio bist6rico-alltma1 do Senado Federal;
•. VI- promover o tombamento de tudo quanto disser respeito ao ac_ervo histórico, cultuml e artístico do Senado Federal, mantendo-o devidamente organizado. a flrn de infOIInar de imedia1o a
quem §Olicitar quaisquer dados ~lalivos a ele:
vn - organizar e mã.iltCr fl.Cbário ci:mpleto e atua ljzado sobre todo o material que compuser ou que venha a ser incorpoi3do
ao patrimõnío histórico e a.ttistico do Senado Federal;
vnr - propor a aquisição. venda ou troca de material que
julgar conveniente ou interessante ao acervo cultural: e
IX - pesqui~ e colerar matcril técnico-legislalivo. histórico, artístico e cultmal que possa compor os elementos oeoessários
à organização de um museu hisl6rico-cultural do Senado Federal

Juslilicação
A presente iniciativa constitui uma adaptação de um projeto
de Resolução apresentando pelo nobre Senador Jorge Kalume em
1985, no sentido de compatibilizá-lo com as novas disposições do
RegulamenlO Admjnístrativo do Senado Fcdel31, que. de lá para
cá. sofreu várias alterações, inclusive iDcotpoi-aDdo, parcialmente,
atualização, aprodispositivos do citado Projeto. Assim. para
veitamos apenas Os dispositivos que nio cmstam do novo Regulamento. Reproduzimos. a segoir, alguns tópicos da justificação elabotada. na época. pelo ilustiO senador.

su:a

..Pn:tcndemos dolar esta Casa do CongieSSO Na-

cional de um instrumento que lhe propicie a guuda e o
emiquecimeow do seU patrimõnio hist6rico. cultural e
artísticO. acUdindo. nesse particular. as vocações individuais porventura demonstradas. ESte serviço petmilirá
que esta Casa do Congresso Nacional se projete mais
amplamente no panorama histórico, artístico é_ cu~ral
do país, ?>m real proveito para o seu cotpO funcional e
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§ 2!J Os. chefes de missão diplomática que estive-rem servindo no exterior em posros do Gmpo A~ conforme classificação doart. 14da Lei 7.501, de TI de julho
de 1986, deverão aps:eseotar, anualmente, relat6rio escrito e oral de suas atividades pernnte a Comissão de Relações Exteriotes do Senado FederaL

seu apefeiçoa.mento intelcd:uaL''
Tais .argw:nentos. por si s6. justif"ICam a ap~esentaçio da
presente proposta. cuja importância é por nós ,.r.,.ndada_ IaZão
por que decidimos reapn:mzá-la. atna!jzandr>-2 para adaptá-la às
novas disposições do Regulamento. Espetamos, assim. seja ela
acolhida por nossos ilustres pares.
Sala das Sessões, 31 de m.zço do 1995. - Senado< JúUo

§ 3.2 Os chefes de missão diplomática que estiverem servindo em postos dos Grupos B e c. conforme
classificação do art. 14 da Lei 750 1, de TI de junho de

Campos.

1986. apresenEario o relatório de que

o parágrafo

Art. 2R Esta Resolução entia em vigor na data de sua publi-

RESOWÇÃO N" 5Brl2
Regulamento Admioistrativo do Seoado Federal

tra1a

anterior a cada dois anos."

LEGISLAÇÃO CITADA
cação.

Art. ]Q Revogam-se as disposições em contrúio.

Justificação
SEÇÃOVB-

Do Órgão Central de Coordenação e Ex<CUção
Art. 78. É Órgão Ceniial de ~e Execução a Diretoria..Qenal.
• Art. 79. À Di.retori.t-GeLI.J compete realizar a integração administrativa do Seriado Fedetal. com apoio dos demais órgãos da
estrutura geral. dirigire controlar a JX)litica da administração, consoante DOimalõ legais :regula.mcntares e deliberações da Comissão
Diretora.

Par.ígrafo único. São 6<gãiiS da Dileooria-Getal:

I_ Gabi:Qete;
II _ Centro de oCsenvolviment.o de Rerursos Humanos do

SenadoFedet>l;
ill _Serviço de Telecomunicações;
IV _ Serviço de Administração das Residências Oílciais do

SenadoFedet>l;

·

V_ Seção de Serviços Extenios;
VI_ Sectetaria AdmiWsttativa;

vn·

Se=taria Legislativa·

vnL ScciOtaria de Docu.,;,ntaçio e lnfO!lDllção;

IX _ S....tarla de Setviços Especiais.
O SR.:i'RESIDENTE (Nabor Júnior) - O projeto ser.\
publicado e~ em seguida ft.cará. sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas,. nos tennos. do art.
401. § 1•., do Regimento Interno. Fmdo cise prazo.s<d despacllado "" grupo de <rabalbo pai3 a Modemiução Administtaliva do
Senado Fed=L
Sobte a mesa. projeto que será lido pelo SL 1~ Secrdá:rio
emexetdcio,SenadorBeni Veras.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"42, DE 1995

A..-.sceota J:>llrigrafo ao art. 383 do Regimento Iotcrno do Senado Federal
O Senado Fedeml resolve:
Art. 1• O art. 383" Regimento Interno do Senado Fedetal
passa a vigonr =ido do seguintes par.lgnfos. ~o atual
parágrafo único a ser o§ lA.

ao

O llanlar.lty constitui uma das poo.cas instituições brasileiras que gozam de reconhecimento no teJRDO ético e, graças a seus
mecanismos de ascenção profiSsional. está relativamente imuue ao
nepotismo e patrimonialismo. Justamente por r:ssa I87Jio. seus

membros estão mais que aptos a coosttair uma imagem boa e eficiente do nosso país quando em serviço no exterior. O novo papel
da diplomacia no mundo, principalmente no que cooceme ao mundo industrial e comercial, requer de nossos embaixadores a defesa
cada vez mais tnaiCanie dos ín1el'esses e das causas nacionais. Estes pro-ftssionais não po<:lemjamaÍs ficar omí~ ante a ~da
de de pt.servação da imagem do Brasil lá fora. sobretudo quaodo
episódios negativos aqui ocorridos possam cooduzir a COJmJtidade
inlemacional a uma equivocada ~ia de sermos uma nação sem
perspectivas, onde só a COIIUpÇão e o atraso campeiem. Essa idéia
preçisa ser neutralizada. pata se evitar uma possível deterioração
da nossa imagem no cenário internacional
_ __
Outrossim, o país que pretende ser modemo e capaz de oaJ.par lu&.ar de destaque na economia mundial necessita de seus tepresentantes diplomáticos uma arua.çio fmDC em aníssono com a
realidade intemacional, baseada em princípios progyessistas c voltada parã os Objetivos de modemizaçio.
Essas razões nos levam à apresentação da presente propos-ta~ cremos que, se aprovada por nossos ilustres~ iDi auxiliar o
Brasil na sua ineotp913Çâo ua nova ordem mundial de foana mais
eficaZ, na medida em que exigirá uma periódk:a prcstaçio de conlaS de seus representantes diplomáticos perante uma das Casas do
Legislativo. Poder por excelência respoosivel pela intervenção em
todas as fases do processo político.
Sala das Sessões. em31 de março de 1995.-Se!Jada:-Oda.cirSoares.

LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 3&3. Na apreciação do Senado soln: escolha de autoridades. observar-se-ão as seguinres nonnas:

LEI N'7501. DE27 DE JUNHO DE 1986

Institui o regime juridico dos funcionários do
Serviço Exterior e dá outras providêaclas.

§ 1• A Ol!Ulifestação do Senado e das Comissões

Art. 14. Os postos no exteriOC serão classifi~dos. pua fms
de movimentãção de pessoal, em grupos a, b. e c, segundo o gmu
de representatividade da missão e as ccmdiçõcs especiificas de

ter ~ente será proc»dida em sessão e mmião se=tas.

vida na sede.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)-- O projdo sed
blicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco sessões

"ArL383--------

som. a escolha de chefe de missão diplomática de cam-

Pu-
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ordinárias, a fun de receber emendas. nos tennos do art. 40 I . § 1~. passageiros da classe ''iurisla" é o ''buggy", que substitui o ''táxi" nos.
do Regimento Interno. Findo esse pr.a:zo, será despachado à C(). passeios nrósticos pelas regiões litorâneas de mãis difícil acesso.
missão Temporária criada ao ser aprovado o Requerimen!o n_~
Acresce a circunstância de que não é qualquer profissional
20U9S. destinado a propostas de alteração do Regimento Interno do volante que esti oficialmente capacitado pa:rn dirigir ''buggy"
desta Casa.
nas regiões turísticas.
Sobre a mesa. projetas de lei que serão lidos pelo Sr. J:.l Se·
O profissional somente é oonsidetado apto ap6s realização
crctário em exercfC:io. Senador Jefferson Péres.
de curso especializado, mantido por órgão oficial ou reconhecido
São lidos os seguintes
de desenvolvimento do turismo nos Estados e, após pteStaçio de
exame, receber o credenciameo.to que o capacita a exercer aquela
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1995
atividade.
Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produa
Objetiva o presente projeto estender. à aquisição desse veítos Industrializados (lPI) na aquisição de Vcículos culo ''buggy", a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa. que menciona.
dos DOS moldes do já concedido aos automóveis utilizados cano
''táxi", uma vez que o "buggy" representa pua o seu proprietário e
O Congresso Nacional decreta:
para as regiões turísticas do Nordeste o mesmo que o ''táxi" paza o
Art. IA São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPO os veículos de fabricação nacional (Buggy) de até 65 l lP respectivo profissional nas cidades.
Sala das Sessões, 31 de Dl3IÇO de 1995.- Senador José
de potência bruta (SAE); utilizados nas regiões turísticas do País e
destinados, especificamente. a passeios de mrismo quando adquiri· Agripino.
dos por:
l.EIG!SlAÇÃO CITADA
I - motoristas profiSSionais. com capacidade em transporte
LE N" 8.989. DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
turistas, registrados em empresa oficial, ou autorizada. de de·

de

senvolvimento e produç!o de turismo nos Estados e que. na data
da publicação desta Lei, exerçam, comprovadamente. em veiculo
de sua popriedaõe, a atividade a que se tt:fere este artigO. n- motoristas profissionais autônom.os, titulares de autOri-zação. permissão cu concessão para exploração do serviço de
transporte de turistas (Buggy) impedidos de continuar exercendo
essa atividade em virwde do estado de pteearied.ade, destruição
completa, furto ou roubo do veíallo. desde que destinem o veículo

Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
para utilização no transpOrte autôuomo de passagei·
ros, bem como por pessoas portadoras de de!lciêoda
lfsica c aos destiDados ao transporte escolar, c dá ou·
tras providências.

-Art. 4$1 FlCll assegumda a manutenção do CI6diro do Im}X)Sto
sobre Produtos Jndusttiali=los ()PI) relativo às maliria..primas.
Fedem! nos Estados, mediante ~ia verificação -de que o adqui- aos produtos iDlennediários eao material de embalagem efetivamente
~ ~e os xequisitos previstos nesta Lei.
- utitizac~os na jpdm;trlaflzação do.s produtos ~feridos nesta Lei.

adquirido à igual utilização.
·· Art. 2St A isenção será reconhecida pelo órgão da Receita

Par.ígiafo úniCO. Ressalvados o.s casos excepcionais em que
dcccma destruição completa do veiculo. o benefício previsto nesta
Lei somellle podetá ser concedido uma única vez.
Krt. 3"0disposto !lOS atts. 4"• .5"e7•daLei n" 8.989. do 24
de feveteiro de 1995 estende-se. no que coUber, aos produtos referidos nesta Lei.
Art. ~A alienação do veiculo adquirido com isenção. anteS
de dois anos de sua .aquisição, a pessoa que não satisfã.ça os ieqtii_siros e as condições estabelecidas nesta. Lei, ;mplicará o pagamen:.-to, pelo alienante, do tributo dispensado. monetariamente coni.:;ído. e ainda a cobrança de mulla e juros moxat6ri0s -preVistos na legislação própria pua a hipótese de fraude na falta de pagamento
do imposlo devido.
Parágrafo único. As sanções estabelecidas neste artigo não
se aplicam no caso de sinistro em que ocona a destruição total do
veíallo.
Art. 511 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi;:ação.
vigOI3Ddo poc doze meses, a panir da sua promulgação.
Art. ()SI Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Sucessivas leis têm concedido isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados na aquisição de automóveis de passageiros, utili2ados como ''táxi". quando adquiridos por motoristas profissionais.
A isençio se justifiCOU por serem esses veículos. catalogados na categoria de aluguel para tr.msporte de passageiros, consi·
derndos "material de ttaba.Ibo" daqueles proftssicmais.
Nas regiões turísticaS, principalmente do nordeste do País.
rivalizao.do com o ''táxi", o veírulo de aluguel para transporte de

sa

Art.
o imposto incidirá nonnalmente sobre quaisquer
acess6rios opcionais que Dão sejam.equipaioentos-Oiiginais do veículo <!lquírido.

•

:--:--:------.

Art.. 7fJ No caso de falecimento ou inca:pacitação do motonsta profissiorial alcançado pelos incisos I e II do art. 1.11: desta Lei,
sem que tenha efetivamente adquirido veÍCillo profiSSionaL o direi· to será transferido ao côojuge. ou ao betdeiro designado por esse
00 pelo juízo, ~ que seja motorista profissional habilitado e
destine o veículo ao serviço de táxi.
(À Comissão tk A.uuntos Econômicos - decisão
tenni~liva.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 93, DE 1995
Denomina •Governador Nilo Coelho• a BR·
428, no Estado de Pernambuco.
O Congn:sso Naciooal decreta:
Art. 1-e~ Fica denominada "Governador N"do Coelho" a BR428. localizada no Estado de Pcmamblco.
Art. 2Jl: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3i' Revoga.m-se as disposições eill contrário.

Justlllc:ação
O nobre Vice-Presidente da República Marco Maciel. no
exercício do mandato de Senador. submeteu ao Senado projeto de
lei nesse sentido, porém. foi o mesmo arquivado por disposição do
Regimento. em virtude de Dio haver a Comissão competente da
Casa se manifestado a respeito. na última Iegislanna.
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A proposta tem um sentido muito importante e. em -assitp. sua _construção se deveu a um e forço pessoal do então Governador
sendo. reaprestnto-a com a mesma justificatiVa do então Senador Nilo Coelho, tendo. para esse fuo.. fumado um acordo entre o
pelo Estado de Pema.mb.lco.
__
DNER e a administtação do Estado de Pemambuco.
Daí o sentido desta prop0$içio. A mem6ria é um sentimen''Este projeto visa a homenagear o ex...Governa.dor Nilo
Coelbo falecido bá 10 anos, atrás, depois de ter sido Depltado Es- to humano que ajuda a forjãi" :is tradições de um povo. Lembrar a
tadual. Deputado Federal várias vezes. Senador da República. P..,. açã.o político administrativa de Nilo Coefuo. ~tudo em sua ver·
sidente do Congresso Nacioaal e Governador do Estado de Per- tente empreendedora. através da oonstrução de rodovias é. de alguma forma recoohecer o seu trabalbo e situá-lo na nossa mais densa
oambuco.
Quem com ele conviveu, como tive já a oportunidade de: história.
. Espero. por essas razões. que o projeto ora apresentado, seja
afJllllM anlcri.Oimente. há de lembrar-se de seu leDlpel'aii1ento ensolamdo. aberto, franco desatado. Extraordinariamente dinâmico. acolhido pelo Congresso Nacional"'.
Sala das Sessões. "31 de março de 1995. - Senador Joel de
impetuoso, entregava-se. de corpo inteiro, ao objetQ_ de sua luta.
Nada fazia sem o coD.c:urso de sua convicção e de seu enlll- Holanda..

síasmo.
Dir-se--ia marcado em defmitivo pela paisagem luminosa de
sua cidade natal- PetroliDa. pela luz viva, quase ofuscante, de seu
sertão. Mas. não s6 a luz como o calor. era um caloroso. um homem iimamente afetivo.
Dessa combinação de virtudes, équ~ brotou a autenticidade
que era a man:a.. o timbre fundamental de seu car.íter.

Dando ainda ênfase a essa feição dominante de sua personalidade é de lembrar que, em 1966, ao ser iridicado pela então
Aliança Renovadora Nacional para Govema<lor do Estado, ele
pronunciou memoi;ível discuiSO no qual fez uma profiSsão de fé
na autemicidade:
"Autenticidade- disse então- é um programa. um dever. ·

Seremos autênticos porque só assim poderemos servir ao
povo e honrar sua coofiaDÇa"0 povo - acrescentava ele - só acreditava naquele que é

autêntico; mquele que lhe diz a verdade porque não a esconde de
si mesmo; naquele que lhe fala d~ alma aberta porque sente com
ele o drama cotidiano; naquele que só promete quando é capaz: de

fazer. naquele que coofia potqUC sabe que não será enganado'~
Nele, tudo repelia o cálculo. a ação insidiosa, as posturas

ambíguas. a dubiedade mor.U.
Na sua luta por grandes causas. estava nas antípodas da
conduta fimorata oo vacilante; sequer receava tomar atimdes que
implicassem uma evemual imp:>pUlaridade. •
Ela o autêntico em seus gestos largos.
Embora cavalheiresco, solidário. fiel um ai:Dígo imbuido
dos mais nobres setimentos de fldelidade aos compromissos. a sua
urbanidade se articulava o mais namralmente- possível. com a
austeia. e serena energia que se exige do líder político e do gover~
nanle.
Em verdade, toda sua }Jt'Cgaçio se fazja dentro de uma ética
de responsabilidade, isto é, o exercício político sob rlgido cootrole
da regras de austeridade e homadez. Essa atitude pública se coadu-

na com a ~f;riiÇão de_poJític~ le~~Jo patriarca José Bonifácio, modelo também de homem público a emiquecer a História desta
Casa. ao afamar que a "sã política é filha da moral e da razio".
Toda a sua situaçãc>política.- no Executivo ou nas funções
díretivas eXeicid.as: no Legislativo Federal - foi marcada pela intransigente observância de suas obrigações cívicas e uma sai:Tali-

dade quase religiosa no bom e cotTeto desempellho das ações administia.tívas.
Como Govemadol:. uma peculiaridade marcoU a sUa administração: a pmx:upação em dotar Pernambuco de uma adequada
infra-estrumra tisica. eSpeCialmente de estradas rodoviárias. Foi
sentido positivo do tempo. como certa feita afU"lllOU a respeito um
seu cootenineo, "um govemador estradeiro".
A BR-428 cuja designação~ através desta i.ndativa, se pte.
tende dar o nome do político pemambuc:ano é bom exemplo do
que se afnna. apesar de ser uma via federal constante do PNV. a

(À Comissão de EducDÇão- decisão renninativa'

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 94, DE 1!195
-COMPLEMENTAR
Dispõe -sobre o -c:xerácio dO direito de greve

dos sen-idorcs públicos da administração direta, aut&rquica ou fUndaáonal, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito F cderal e dos Municípios, previsto no art. 37, inciso VB da Constituição
Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacional dec:rela:
Art. 1g A greve. assim- considerada a paralisação ou suspensão. total ou parcial. da prestação do seg,oiço público é assegurada
na forma e nas condições previstas neSla Lei.
Art. 2g O direito de greve gar.t.Otido aos servidores plblicos
da administração ãi.reta. autirquica ou fundacional. de qualquer
dos Pode= da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Mmiápios será exen:ido em confoonidade com o estabclecido nesta Lei. ·
·. Art. JlZ A omissão cm relação a pauta de reivindicações dos
servidores. faculta a cessação da ptUtaçâo do serviço público.
após ti3DScorridos trinta dias da notificação da autoridade ou diretor coiopetente. ou no caso de recusa. independentemente de pra.
zo. teSSalvado·o disposto no parágrafo úDico deste artigo.
Parágr;ifo úuic.ó. A direçio do órgão. autarquia ou fundação
púbJica ou a autoridade competente será notiftcada da cessação
dos serviços oom an!«edêocia mínima de 48 ( quamna e_oito) bo-tas, ficando a entidade sindical oo a Comissão de Negoci3Ção encarregada de. no mesmo prazo. informar a comunidade aii'avés dos
meios de comunícação da paralisação ou suspensão do serviço pú.bliç_o e sobre as atividades essenciais que serão mantidas em fun~

cionamento neste periodo.
Art. 41' Compete à entidade sindical conespondente convocar. na forma de seu estatuto. assembléia geral dos servidores pú.
b!i~;g_s,_que de~ ~-~_i_!il;l_4i_~-~-~- ~-~~~ ~~~
lisação ou suspensão coletiva dos serviços.
.
Parágrafo únic:o.- Inexistindo entidade sindical a repre.
sentação dos servidores públicos dar-se·á através de uma Comis.
são de Negoc:iação eleita especificamente para este fun.
Art. 9 São considerados serviçoS ou atividades essenciais:
I - assístência médico-hospitalar e ambulatorial de emer.
gência.;
n - funerárioS;
lli- transporte coletivo;
IV- processameo1o de dados ligados a serviços essenciais~
V- serviços judiciários e do Ministério Público:
VI- defensaria públic::a;
vn- telec:otiWnicações:
VUI - serviços vínrulados ao pagamento de benefi'cios previdenciários;
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IX - guarda de substâncias radioativas e eqiliparilentos e
materiais nucleares;
X- serviços vinculados ao processo legislativo;
XI- segurança pública;
Xll - defesa judiciB,l da UDião, dos Estados. do Distrito Fedeml e dos Muniápios e das suas l1!Spt!Ctivas autarquias e fundações;
xm- atividade de arrecadação e fiScalização de uibutos e
cootribuições sociais; e
XIV- set.Viço diplomático.
Art. & Nos sctViços ou atividades essenciais, as entidades
sindicais ou Comissão de Negociação e as cfueções dos órgãos, autarquias ou fundações. ficam obrigados, de comum acordo, à pres-

Março de 1995

está restrita apenas aO Presidente da República. podendo ser proposta por qualquer Parlamentar. uma vez que o projeto. além de
dar eftcácia ã chsposlçio constitucional, destina-se a regular o diteito de servidores de todos os Poderes da União. dos Estados. do
Distrito Federal e do.s Mmicipios, portanto, espenunos. que o mesmo sC:]a aprov.ado oo q.ze se refete a sua admissibilidade constibJ-

ciocaJ.
O projeto. oo seu mérito, aproxima-se do texto da Lei ~
7.783. de 28 de "cbo de !989. já aprovado no Cong=so Nacio-

nal.
Sala dn S<uà<s. 31 de março de 1995.- Seuador Odadr
Soares.

tação doS serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades
ínadiáveis da comunidade.
Art. 7!1. Constituem-se direitos dos servidores grevistas:

I - a utilização dos ptÓpriOS públioos para a =lização de
reuniões e assembl6ias getais;
II - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou
aliciar os servidores a aderirem à greve;
lll- a arrecadação de fundos e a li~ divulgação do movimento.

Parágrafo único. É vc:da.da a adoçâo de meios que visem
constranger os servidores a i::ompaxuer ao serviço, bem co~ capazes de fruSli3r·a divulgação do movimento.
Al%. SA É livre a adesão à greVe, ressalvado os direitos e ga.
rantias fundamentaiS do indivíduo.
Art. 9A Enquanto perdurar a greve. a entidade sindica! ou

UG/SV.ÇÃO errADA
CONSTin'IÇÁO OA REPÚBUCA FJ;J)ERATIVA
00 BRASIL

iDdireta ou fundada União, dos Estados, do Distrito
Federal e d..">\ M.:n,. t;'>t(K ohedecerá aos princípios de legalidade.
_ irnpess.oalldl..lt mo lf"J. .~ publicidade e, também. ao seguinte:
Art. 37

cional de

.......... ----·-·-··-·----------··---vn - ,, ..1.."" .. .lf'- ~~ seri: exercido nos lermOS e nos limitesdc:fmJJ:..,t""t:"

mento da parte interessada. atuar como mediador do conflito.
Art. 11. Esta lei ent:Ia. em vigor na dara de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçio
O direito de greve dos servidores públicos está previsto na
Constib.liÇão Federal. incísOs VI e VD de seu art. 37. que dispõem.
v~rbis:

"Art. 37. A adminiStraçào pública direta. útdireta
ou fundacional. de qualquer dos Poderes da União. dos
Estados. do Distrito federal e dos Municípios obedecerá
aos princfpioS de legalidade, impessoalidade. moralidade. publicidade e, também. ao seguinte:
-

--------·-----·--·-----------

VI- é garantido ao servidor público civil o d~ilivre associação sindical:
vn- o direito-de greve será exercido nos tennos
e nos limites defmidos em lei complementar."
to à

Tratando-se de lei complementar que regula o direito de
greve de todos os setVidores públicos. a iniciatiVa da matéria não

·n

Pt.

~OE RJNHO

lt~ lilllbrY

OE 1989

o cxercicio do direito de greve,

regula o atendimento
••adlâveis da mmunidade, c dá ou-

drluw .... e .. .:t.dn esscnciais,

da"

~ ~d.de.

tra" pn""..u-...&a'to.

gxeve.

os serviços.
Art. I O. Após decorridos sete días da paialisação dos seiViços. é faalltado ao Ministério Público da União. mediante requeri-

:.f'- ·•'r:TIO:'tDC'.CW.

ll I "" •

Comissão de Negocía.ção. mediante acordo como órgão, autarquia
ou fundação. manterá em atividade equipes de servidores com a fi.
oalidade de assegurar os serviços cuja paralisação resultem prej.tízos inepaiãveis, pela- deterioração mvemvel de bens, máquinas e
equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada da..s atividades do serviço paralisado quando do ~o da

.
§ IR Inexistindo acotdo, a entidade sindical ou Comissão de
Negociação designará setvidores para o desempeilho das atividades previstas no caput deste artigo. no pmzo de 24 boras do início
dagreve.
§ 2!:l Descumprida a exigência estabelecida no parágrafo anterior. o poder público requisitará os funcionários necessários- pãra

a.:Jn:uwtraçlo pública direta,

A

~.~~r~" P\~s

.• , --·,l..k.lo·

.ú Coristituição. Justiça

i!

-Cidada-

PROJf To 01 UI 00 SENADO N' 95, DE 1995
R~ • .,.._ 366 da Lei Jil4.'!__31, de 15 deju·
_liH! cM l . .S. • - ·~tui o C~~_Eleitorai•.
o__c.lf"~111

Ar1 !• fto.•

,__ l<ll\a; d«l'eU..
"'~;~~.k

l.

an.

366daLei~4.737,de

!Sde

jul.hol.k l%~
Art :"" b~o~ l ,, nan rm "'~na data de sua publicação.
An .-;. k-- ._,.m w- v .llspos.~Çõcsemcontrário.

_,.,.ollcação
O

l~l.k. ~ f'"'V~'Dll. R-vogar dispõe,

· "n.

verbis:

'-"~; ()o.

funcionários de qualquer órgão da
Ju'-IJ\~ f wat.-n.. n.w poderão pertencer a DirC:tório de
PJ..rt1J.- '_h of .t~r. ,, <'- c-:..ercer qualquer atividade partidária.
~l*' ;w-n.a .Jr ..k'nu~s.ao. ..
O art. -~ &.1 c,.;,.f,:(' Ek-ttoral. a nosso ver. contiaria a sistt:mática constltU( ~<.">n.../1o rjtmt(' ao restringir um dos direitos funda·
mentais asseguad<~ flj); c.uu- Magna: o direito de ser votado.
A Consu1u1ç..io cm vtgOr-ãamite que. por Lei Com.pleinen·
ta.r. sejam estabelectdos outros casos de inelegibilidade, além dos
re!acionados no <art. 14.
O Código Eleitoral. que não é Lei Complementar, :oão pode.
potUnto. disciplinar inelegibilidade não cogitada no texto coDstituçional.
O Projeto de Lei_ que ora submeto à~ dos aobres
Senadores tem em vist&. corrigir o erm acima aponrado.
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Sala das Sessões, 31 do mnço do 1995.- S=dorOdacir justificadamente os prazos par.1 sentenciar ou despachar. No inciso
lll do mesmo artigo, inclui-se. igualmente. como dever dos Magistrados. o de detenninar as providências nec:essârias para que os
lEGISlAÇÃO CITADA
atos processuais se realizem nos prazos legais.
No mesmo sentido, a Lei Complementar rfl 75, de 20 de
maio de 1993. noart. 236. inciso---r_~ em respeito à digniLEI N" 4.737 DE 15.07-1965- LEI ORDINÁRIA
dade das funções. e à da Justiça, que os membros do Ministério
Publico da União e, extensivamente. os dos Estados e do Distrito
SÍIUaçio:
Federal. devem observare cumprir os p:azos legais.
Scq" 000- lnlegml
Os advogados. por seu turno, se não atentarem para os pmLegislativo Poder Legislativo
zos.·sujeilam seus representados à sucumb!ncia processual, sendo
pUB OOFC 19.07-1965 Pág 006746 Col1 Diário Olldal essa uma das razões pela qual o novo Estatuto da Advocacia., verdaUDiio .
sado na Lei li' 8.906, do 4 de julbo de 1994. attavés dos atiS- 31 a
A1tigo: 366
- ..
43. estabelece sanções que inchlem a censura. a. suspensão e excluArt. 366. Os fimciooários do qualquer órgão da jusiiça elei- são. até a multa. sem pt!:juízo da ação própria. de reparação de datoral não podetio pe::rtencer a. Dmt6rio de Partido Político ou exer- nos. contra o Advogado faltoso.
cer qualquer atividado partidária. sob pena de demÍSSio.
O que se ~a tJa prática é que os Magistmdos e memProibição, funciooários, justiça eleiroml. porticípaçio, dfte.- bros do Ministério Público não atentam. como deveriam. para a.s
ção. atividade~ Partido Político.
exigências legais. porquanto a preclusão tempor.ll s6 ocorre em re-Penalidade: d:ispellsa.
lação aos interesses diretos dos Advogados e de seus repre-C6digo Eleilonl
sentados. Nenhur;n pmjuíw advém, com o rerardamento proces-sual. para os Masiztiados ou membros do Mínistério Público.
(À C:O.U....io de Constituiçiic, JustiÇa e Ciàada- Constata-se, assim. flagrai:lte injustiça em relação às partes, que
nia-d«isiJo ltnninaliva)
obtêm a ~tação jurisdicioo.al tardiamente e. quase sempre, com
desgaste do resultado, seja qual for, fato que enseja. entte os brasileiros. o seD.timenfo de precariedade da Justiça.
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 96, DE 1995
Consideradas as corulições of~das pela União c pelos
Dispõe sobre a obscn'âD.cia de prazos procc:s-- Estados. que incluem repartições e serventias cartoriais. r.quipasuais por Juizes, membros do Mioistério PúbU.eo c mentos. ulnmjnação e transportes. tanto à Judicatura quanto aos
membros· do Minis~rio Público, sempre no limite do possível ao
Advogad""Pais. e considerando ainda que esses benefícios nio sio extensivos
0 Congresso NacionaJ decrelll:
aos Advogados, pois estes l.êm que prover tocla$ as necessidades
Art. 1• Os piliWS processuais. estabelecidos em lei, seriio dos seus escritórios. embora se qualifJqUcm como colaboradcn:es
igualmente observados po< Jui=, membros do MiDistirio Público ~ais à Justiça. conclui-:c:e ser inaceitável que somente estes
e Advogados.
últimos. exatamentc. tenham que cumprir os prazos processuais
§ 1• Somente em canitm"excepciooal, e mediante jlstificati- eSJabelecidos em lei.
va aceitáv.el. podérão os Juízes dilatar os prazos a qoe estej:;.m SU·
Em paÍl!CS como a Itália,. os Juízes são passíVeis de ações injeitos.
deniza16rias p!r negligência. Nos Estados Unidos da América. a
§ 2" A iDObsorvância dos pmzos processuais, ainda que jus- preSiação jurisdiciO!W tem Jli3ZO =to, ootadamente potqUe, de
tificada. quaudo prejudicial à pane, ao litiscalsaciado, oo ao ter- fato. ali se observa o princípio da oralidade processual. também
c:eiro interessado na lide, sujeita os responsáveis à rcparaçio de da- adotado no .Brasil. mas aqui inobservado. ~eles dois paises. tonos, alr.wés da açio PtóPriamados como eXemplos. den!Ie tan!Os OOIIOS, OS Advogados dispõArt. '2!' A inobservância, pelos Juízos, do disposiO no art. 35, em de salas nos Tn"bunais c m:ebem cortesias dispensa.das aos
inciso n e
da Lei Comp1emeular li' 35, de 14 do ~ de Magistrndos e l'loc:ur.ldolos Públioos. Aqui. sem quaisquer vanla1979; pelos membroo do Mjnístmo Público. no art. 236, inciso I. gens. são Os únicos a responder por eventuais petdas de prazo.
da Lei Complememarn"75, de 20 do maio de 1993; e pelos AdvoDo exposto. pede-se aos ilustres Pam> que aleol:em para a
gados, nos arts. 32 e 33 dá Lei ri' 8.906, de 4 de julbo de 199'!- necessidade de que se imtale entre nós o Diteito justo. que se inisení registrada. nos assemamemos fimcionais, quanto aos dois .p1· cia pela observância dos pmceitos legais :relativos aos prazos. a tomeiros. e nos da entidade de classe. quanto aos Advogada$. nas dos itnp:)s~
·
.
três bip6tescs, a título de ceJlSUr.l.
Sala das Sessões. 31 de~ do 1995.- Senado Odocir
Parágrafo único. A c:oodota proa:ssual incompatível com o Soares..
exercfcio funcional. relativamente aos pi2ZOS. registrada na fonna
l.EGISV.ÇÃO CITADA
deste artigo. implica. pa111 os Magistmdos e membros do Minis<brio Público. exclusão dos respectivos nomes, por um ano. da lista
LEI COMPLEMENTAR N" 35. DE 14 DE MARÇO DE 1'179
do promoção. e pa111 os Advogada. se ~ pela parte. a SBDÇio
disciplinar peevisUl DO inciso ! do Cl- 35 do Estalulo da Advocacia.
Art. 35. Sio deveres do Magislr.ldo:
Art. 3" Esta lei e!llla em vigorua data de su&p!blicoçio.
Art- 40 Revogam-soas disposições em 00111ririo.
D - N"'ao exceder injustificadameDle os prazos para SCIIlenJustificação
Ciar ou de8pa.char.
m - Detenninar as providéncias necessmas para que os
A Lei Comp1emenlar li' 35, do 14 do~ do 1979, que
dispõe sol= a Lei Orgânica do Magistmlura Naciooal. prevê, em atos processuais.se realizem nos prazos legais;
seu art. 35, incíso Ii. que os Magistrados. não poderão exceder in-

Soares.

m.

··------··--------·--:--
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XN - deturpar o teor de dispositivo de lei. de cila.ção doutrinária ou de julgado. bem como de depoimeatos. documentos e
alegações da parte COIItrária, para coofulldir o adv..-strio oo iludir
o Juiz da causa;

Art. 236. O membro do Mmisttrio Público da União, em
respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça, deve observar
as ncmnas que regem o seu exerclcio especialmeot.e:
I - Cumprir os prazos processuais;

XV - fazer. em nome do coDStituinte. sem autaização escrita deste. imputação a terceiro de fato definido como crime;

----·--------..---·-··--·----·---

XVI- deixar de rumprir, no prazo estabelecido, detennina·
ção emanada do órgão w autoridade da ordem. em ma.t&ia da

LEI N"8.906 DE4-7-1994- LEI ORDINÁRIA

competência desta. depois de regulmnenl.e notlltcado;

xvn- pres~ c~ a ~tes ou a terceiros para Iealização de ato collliário à lm ou destinado a fraudA-Ia;
meteeedor de respe;ro e que CODttibua pam o prestígio da classe e
XVni- solicitar ou receber de coostituinte qualquer imporda advocacia.
t.incia para aplicação illcita ou desonesta;
§ IA.O advogado, no_ ex~ o~ profissão. deve manter UiXIX _ receber valores. da parte contrária ou de terceiro, reclependêlx::ia em
CllQIDStiiDCia.
•
!acionados com o objeto do m:mdato, sem expmssa autorimção do
§ 2.v: Nenhum receto de desagradar a magistrado ou a qual- constituinte·
quer autoridade, nem de inCOITel' em impopularidade, deve deter o
'
.
advogado no exercício da profiSSão.
XX - locupletar-se;:. ~ qualquer forma. à causa do cliente
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exer- ou da parte.adversa, pors1 ou mtc:rposta pessoa;
cicio prof1S$ional,. pmicar com dolo ou culpa.
XXI - recusar-se, injustificadamenl:e. a prestar comas ao
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado clieme de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;
será solidariameate rcspomávei com seu cliente. desde que coligareter abusi~ameutc: ou extraviar Wtos m::ebidos
do co;..;:;e para lesar a parte contrária._ O que
apurado ~ COIP _vi_~_em conf~;
•
··-··----·---.... ----------··-··-·---·------·-- _
Art. 31.

o advogado deve proceder de faa.-ma que 0

tome

qualcJuet:

sem

~3.

ação Art.
O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os
deveres cc:mignados no c6digo de ética !? disciplina.
Parágrafo único. O código de ética e disciplina regula os de.
veres do advogado pua com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a IeCUsa do patroánio. o dever de
assistência jurldica. o dever geral de urbanidade e os respectivos

--''-entos discip"liD=s.
e·~. _Constitui

·
,_._,,h discip"
"--~

34
uu~~
IJ.IIiU;
I- Exercer a profiSSão. quando impedido de fazê-lo, ou facilitar. por qualquer meio, o seu exeiCicio aos nãO inScriios. proibi-

dos ou impedidos~
B- Manter sociedade profiSsional fora das normas e precei·
ws eslabelecidos nesta lei;
ill -_Valer-se de agenciadcc de causas, mediante participa·
çio dos honorários a. :receber;
IV - Angariar ou captar causas. com ou sem a intervenção
de terceiros;.
V - Assimr qualquer escrito destinado a processo judicial
ou para f"lm extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha
colabotado:
VI- Advogar oootia literal disposição de lei. presumindose a boa quando fundamentado na incoustitucionalidade. na injustiça da lei oo em pronunciamento judicial anterior.
vn - Violar. sem jlsta cansa, sigilo profissional;
vni - Estabelecer entenclimento com a parte adversa sem
autorização do cliente ou ciência do advogado contrário;
----

IX - Prejudicar, px- rulpa ,grave, in~se confiado ao seu
patrocíni.o;
X- Acarretar. conscientemente. por ato próprio, a-anUlação
ou a nulidade do processo em que funcione;
XI- Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de de-corridos dez dias da comunicação da renúncia;

xn- It!ICUsar-se a prestar. sem justo motivo. assistência jurídica. quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensaria Pública;
xm- fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitual·
~mente. a.Jegaçàes forenses ou relativas a causas pendentes;

xxn _

~III

~

- ?eixar de pagar as_ conb.ibuições. multas _c
de ~~ços deVIdos à OAB, depois de regularmeme notiflCado a
faze·lo.
XXIV - incidir cm cuos reiterados que evidenciem inépcia
profissional~

XXV- manter conduta incompatível com a advocacia;

XXVI - !lo= falsa prova de qualquer dos

inscrição ua OAB;

lO<jUÍSÍIOs

para

XXVU - Tomar-se momlmcnte inidôneo para o exercício
da ad\l"ocacia;

XXVIII- praticar crime infamante;
XXIX - praticar, o estagiãrio, aiO ex«denne de sua habililação.
Parágrafo ÚDÍ?J· Inclui-sem. cooduta incompatfvel:
a) prálica Ieit,erada de jogo de azar, não autorizado por lei;
b) inco!ltinêDcia pllblica e escamlalosa;
c) embriaguez ou toxicomania habituais.

E:rumeração. especiíu:ação, infraçlo, pena disciplillar, advocacia. (OAB), Estatuto.
Art. 35. As sanções disciplioares consistem em:
I- censura;

II- suspensão;
III- eXclusão;
--IV- multa.

Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentair.l'nfos-do inscrito. apóS ó ttânsito em jdgado da decisão. não podendo ser objeto de publicidade a de censum.

censura

Art. 36. A
é ãplicivel nos casos de:
I - infrações def'midas nós incl:soG I a XVI e XXIX do art. 34;

n - violação a preceito do Código de Ética c Disciplina;
!II - violação a preceito desta lei. quando para' a iD.fração
·' ' estabelecido sanção mais grave.
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Pacl.graJo único. A censura pode ser convertida em adver- =soda. sem prejuízo de s = apundas as IeSpOIJSabilidades pela
tência. em oficio reservado, sem registro nos assentamentos do pualisaçio
inscrito. quando presente circunstâocia ateouante.
§ '1!' A pres<:riçio iillom>mpe-se:
Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de:
I- Pela ins<auraçio de processo diociplinar ou pela ll<ltiílCBI- inftações defmidas nos incisos XVU a XXV do art. 34:
çio válida feita dimamenle ao tepresentado;
fi- teincidéDCia em infração disciplinar.
n - Pela decisio ""'"'""•rOO& rocoafvel de qualquer órgão
§ t.A A suspensão acar:reca ao inftator a interdição do exercí- julgado da OAB.
(Ã. c.mu..iio de Co111fituiçd'o, J ..tifa • Cidadacio profissionaL em território nacional. pelo prazo de trinta dias a
nia - tkcirãtJ terminalivd.)
do2e meses. de acordo com os critérios de individualização previsto neste capítulo.

§ 1!'· Nas hip6r.ses dos incisos XXI e lOOJI do art. 34, a
suspensão pmiua até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com corrcção monetária.
§ ~ Na hipótese do inciso XXIV do art.. 34. a suspensão
petdura lllh que pteSIO novas provas de habilitação.
ART. 38. A Exelusio é apticavel oos casos de:
1- Aplicação por irês vezes de suspensão~
ll - Inliações definidas DOO incisos XXVI a XXVIll do an. 34.
Partgmo ÚIÚCO. Pam a aplicação da sançãO disciplinar de
exclusio é necessÇia a manifestação favorável de dois terços dos
memlros- do Conselho Seccional competente.
Art. 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente
ao valor de uma anuidade e o múimo de seu décuplo. é aplicavel
cumulativamente com a CCDSUr.l ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes.
Art. 40. A aplicação das SOllÇÕeS disciplina= silo coosidetadas. po:m fms de atemlação. as seguintes ciiaJnstâncias. entm outrns:

I- Faha cometida na defesa de pmnogatíva profiSsional;
li- Ausência de punição disciplinar a.Dterior.
m - Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo
em qualquer órgão da OAB;
IV.::.. Plestação de relevantes serviços 1 advocacia ou à cau~
sa pública. Parágrafo único. Os antcccdemês JXOflSSioDais do ins-crito, as atenuantes, o gr.m. de culpa. por ele relevada. as circunstâncias e as c&!seqüências da inftação são considerados pam o fim

dedecidU:
a) so1n a conveniêucia da aplicação cumulativa da muita e
de outra sançãO disciplillar.
b)
o 1emp0 de suspeosão e. o valor da mlllla aplicáveis.
Art. 41. É permitido ao que lenha sofrido qualquer sançãO
disciplinar R:qUerer, um ano ap6s seu cumprimento, a reabilitação
em face de provas efetivas de bom comportamento.

some

Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da
prática de crime o pedKlo de reabiliução depende também da cor,.spondeale realibiução c:rimmaL -

PROJETO DE LEI DO SENADO N"97, DE 19!15
Diopõe•breo eun:ldo da pron.ão dedmtlo-

la pritlco e di otuns JII'O'Idêadu.

O eoo_.., Nocioaalde=ta:
Art. 1•0 dispootom art.'J!', da Lei a"S.OSI, de 24 de agosto de 1966- que ,.gula o exereicio da Odontologia-. Dio se aplica aos dentista práticos que exerçam sua atividllde cm zona suburbana ou rural.
Art.'l!' Os deDlista práticos podmo ,.gularlzar a sua alividade profissioDa1 desde que se ins=vun. no pB2X> de 180 (cento
e oitenta) dias. a partir da reggl•men•çJo desta lei. nos Conselhos
Regiooais de OdoWllogia de suajuisdiçlo e ~em:
1- Iritica prolisSiotlal por, DO minimo, IS (quimo ) anos: e
U - situaçio tcgular com o serviço militar e a justiça
eleitoral.
Art.3" Os profiSSionais de que tma esta lei podetio coolinuar a exercer suas atividades nos locais oode j6. se encontram.
sendo p<mútida sua ll'IIJSfcrEo!ci& apenas pam outros lugmos onde
aio haja ci!mgiio-deotista habilitodo por estabeleeimento superior
de ensino.
Art. 4' Aos deutistas p<álicos li<=ciodos par esta lei silo dados os seguintes atos:
I - :realiur cirurgias. exceto exodootia na regiio gengivodentúio;
11- pteS<rOV« e ministtu--., que Dio seja local;
m- ~er e ministrarmediCIUDl!ll.tOS de uso iDtcmo; e
IV- exe=r. como profissiooais. aagoo ou fimçõos públicas ou outros, em institUições ass3 9 enciais, como exccçlo das localidades Ollde nio existam profisoicxWJ diploowlos. '"' existindo-os. Dio se intcte~ expr-sumente por tais c:ugos.
Art. 5' Os dentistas licenciado< por esta lei sio oblipdos a
mencíooar, em seus ~ amlDcios ou placas. sua coud.içio
de dentista Iritic:o.
Art. fi' O i'ode1' ExecutiVo regulameDial'á esta lei no pmzó
de 180 (cento e oilenla) dias.
Art. 7" Eslalei eDlm em vigo<I!ll da!a de sua p>biicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

Juotlllooçio

Ainda que IOtlha ocarido, a partir do processo de institucionalizaçio do Sislema Nocional de Saúde, o IOC:OIIhecimeDto da imArt. 42. FICa impedido de exercer o mandato o proftsSíonal portâocia dos subsislemas IJ&tumis de saúde. fomwlos por elea que fomn aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou ex~ meDlos infoml3is de popu1açio que suprem a carEncia de profisciusão, impedimento. advogado, exercício, atividade, motivo, apli- sionais mais qualifiCOdos. com ,.1aç1o 110 <lealista prático w:mouse injusticáve! ,..;stêDcia, partida principolmeDie do ~
cação, pena disciplicar, suspeasão,exclusiio, (OAB).
mo e da sociedade acwlbtúca
'Art, 43. A ptoteasão à punibilidade das inftações disciplinaA posbl!a da Orgaainçiio Mundial de Saúde nio """ sido
res prescreve em cinco anos. contados da. data da constatação ofi- outra, diaDte das alatmantes condições epidemiológicas lllllD!iials e
cial do falo.
dos escassos ~ ecoo6micos. senio a de incentivar o apro§ !SI Aplica-se a prescrição a todo proCesSo disciplinar para. veitamento de todos os ~ e técnicas de que possam dispor
lisado por mais de trés anos. pendente de despacho ou julgamento, as comunidades. Desta fOillla., mobilizou-se. no Brasil os-recurdeveodo ser :uquivado de oficio. ou a xequerimento da parte inte- sos humanos das puteitu prilicas. dos frtoterapeutas populares e
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de outros segmentos da medicina altema1iv.a. como a homeopatia e

LEI N' 5.931. DE 23 DE AGOSTO DE 1966

a acupuntur.L.
Inexplicavelmente, cootudo, oum pa.fs. de esturecedor qua.
dro epidemiológico bucal, com P"l"'laçio pmlicomento cdéntula a
partir dos 30 (trinta) anos de idade c com os mais altos índices de
cúie deo.tal do mundo, volta-se as costas ao dentis:la prático. que,
mesmo ignon.OO, quando nio pctsegUido. tem prestado relevantes
scMços às oossas populaçlles intoriomnas.
Aliás, é de se ressaltar a atividadc corajosa c pioneira desses
profissionais na abertura de :oossas fromeiras agrícolas. DO CentroOeste e na regiio Norte. priDcipal.mcnte, onde cmbrearam-se com

Regula o exerácio da odontologia.
Pubhcado no Diário Oficial- Seçiio I- Parte l de

Retificaçio
Nas assuuturu oode se lê:
H. Casti'llo B~
L G. do N.acmx:nk.'l c Silva
Leia-se
H. Casodlo Branco
Raymuodo Mca.z dr Aragão
L. G. do Nuomco10 c Silva

os col0110S e submetemm-se a. IOda espécie de vicissitudes, desempenbaDdo. quase sempn:. o papel de vm:ladeiros ageotes de saúde.
Diante desse impasse de canltcr econ6mico e sociaL bá que
se recxmheoer, por uma questão de j:J.stiça, o trabalho e a importância que ainda. mpmsentam. pam largos segmentos da nossa socie-

Raymuodt."' dr Bnuo

dade~ os dentistas pritic:os. que trabalham no contexto de uma realidade social que os próprios odontólogos não têm condições de

resolver.
A solução alviaada ta de recoobo=

Z6 de qosto de 1966.

~A

,.,_ '

o

dentista p.3tico allJan.
te. cm saJS direitas e cm sua fuDção social. ao tcmpJ que se Ibe coloca
Jimires t6c::nX:os e p:azo pam cadestnrnmto Espern-se. com tal medida.
ooc:igir·"' uma injustiça <pJC jaz peildeUe bi d6:adas.
Sala das Sessões, 31 de maiÇO de 1995.- Senador Odaár

C.o .. u.s.io d~ As:runtos Sociais- d~cisão termi-

PROJETO O! LEiOOSENADON"98,DE1995

A.kn-. • nd.açâo do art. 22 da Lei n'18A60, de
17 c:k wv•t:.r. ck 19927 para esteuder os bcnefic:ios
do •• u-11 ~&açiO -aos servidores com jornada
de" trah.UK teu.al ou superior a vinte horas semanais

Soara.

r d.M - tr •" P""" tdC-ocias..

LEGISLAÇÃO CITADA

o C~çr_,~

......

I . .U>

docn:ta:

I' < • -_.. ::: J.l i..r1 t:fl 8-A60. de -17 de setenibrÕ -de1992. p.a.sw. & ~ •t ..,1' mMJw.,_lS os incisos e o parágrafo único,
An-

LEI N" 5.081. DE 24 DE AGOSTO DE 1966
Regula o exercício da Odontologia
O P=idento da Repóblica
Faço saber que o Congresso. Nacional decreta e eu sanciono
a seguiD1e Lei:
Art. l.R O exercicio da odoi:ttologia no território -nacional é
,.gido pelo disposto na P"'seDto Lei.

com

J SC"F:.JLnill:'

f-' -..in Executivo disporá sobre a conaumr:atação a servidotes civis"dos órP• ~ ~ .o.. .!!'Nnn.tn.,...~~•l dtreta, autál'quica e fundacional
WJ"'•·• .. ~·~ .Jor tn.balbo igual ou superior a vinte
b 'll'b ,.. 't\MlooLI-~ ~~adas os seguintes procedimentos
.., ,..

,r"-.,.

Do CiiUIBião- Dentista

Ait. za o exercício da Odontologia no territ6rio nacional só

LEI N" 5.081. DE 24 DE AGOSTO DE 1966

Regula co exercicio da Odontologia (Publicada no
Diário Ollc:lai-·Seção I -Parte 1- de 26 de agosto de
1966 e n:tificado no Diário Oficial de 4 de setembro de
1966)
2.!l~

onde se

I& -· de Flscalização da Odonl.ologia, sob cuja jurisdição se achar o local ~ sua atividade.
Leia-se:

-· de FISCilizaçiio da Odontologia na n:partiçw
sanitária estaâual compelcDI.e e inscrição no Conselho
Regional de Odontologia sob cuja jurisdição se achar o
local de sua atividade.

: ~

l !

:~

a... l

•

An

_li

J.t._ . ...,..m

w .,

~m

wtgorna darade sua publicação.
d!tpmÇôes em contrário.

J•"ollcaçio
A

ct"OT~· _,...

auüla . . . &.hmeatação aos servidores públí-

boJE' no1ll'"U ...... -... ........... .11 _,.,rnada de tta.baJho_de qu~ta ho-ras sem.m.aa. ~ .. "" '""""aldl aos demais servi~ por razões
de .JUSUÇa.. t-rt l"hfll' ~ ... pnnc tptOS iscnômicos que norteiam a
dlictplln~ .:ú1 "''-., .. , ft:a.n ('I poder público e seus suba:dinados.
Embora .a~~ ~tn~ • ~~ auu.bo natu:reza oão-saiarial. a verdade
é que. ru n",ahd.•ir mUto. a. ,, brnrfido representa verdadeiro salário. monnentr
·~ "~ anen.tos dos servidores encontramse acbat.ado\ c-. w- o.ar. h,'l..u·nr complementação. muitos não reCO$.

""'.u.Jo

Rctilicaçio

Na página 9.843. 1• coluna, no artigo

lo'

< """"''
AI1 1- tu, w f'Mran

é peanilido ao cirurgião-dentita habilitado"por escola ou faculdade o!JCial ou =oohecida, após o registto do diploma na Dimoria
do Ensino SUperia. no Serviço Nacional de Fi=lização da Oden.
tologia sob cujajurisdiçio se achar o local de sua atividade.·
Parágrafo único. Vetado.

------------------:---

~~··

ceberiam sequt"r e>

\..l...U'It>

rmrumo.

Linutaodv pl)l' l"'IUtm l.ado. a concessào deste auxílio ao
servidores subrnc'tu:J~'» ao R"~uue de quarenta horas, a norma legal desconhece o tempo despendido para ·o deslocamento até o
local de trabalho, quC' pode impossibilitar. em tazão deste
acréscimo temporal. a realizaçào das refeições no âmbito residencial.
A igualdade de tratamento deve ser dispensada a todos os

servidores em razão de princípio constirucional. Fatores objetivos

indicam que não se justifica a diferenciação estipulada na lei. Estas
nos induzem a -apresentar proposta que preten& corrigir tal
·-------··-·-·~ iDjlstiça.
~s
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Em face dessas considerações. esper.unos contar com o gue!A= que aaedil= na aglutinação de f<JIÇ3S politicas e sociais
visandom::olocarPeawnblCODarctadodesellvolvimenfo.
apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto.
Assumir 0 manda!<> de Senador da Reptlblica antes de ser
Sala das Sessões, 31 de março de !995.- Senador Odacir
um privilégio é um desafio. Mas o fazemos com tranqüilidade e
Soares.
acrezmjnação. pois aqui em Ultima instância estareznos trilhando
lEGISLAÇÃO CITADA
camínbos iniciados bá vinte anos, quando eleito deputado à Assembléia Estadual de Pemambuco. Para cá trazemOS ainda a expeLEI N" 8.460, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992
riência de 16 anos de mandato in.interiUJ:to oa Câmara Federal.
Cooc::ede antecipação de rajuste de vencimcn· onde pudemos ampliar nossos coohecimentos sobre. a tealidadc
tos e de soldos dos servidores civis e militares do Po- nacional e nnde aP""Udemos que não existem soluções milagrosas
para tiaDSfOllW!l' o Brasil na grande nação que queremos - exisder Executivo c di outras providências.
tem. sim. dedicação. persislêncis, diálogo e negociação pe1Tll4!1eJ>te entre interlocutores diversos que almejam o mesmo run.
Art. 22 O Poder Exea.~tivo disporá sobre_a concessão de
O diálogo. possível de ser exercido por campos políticos e
auxílio-alimentação a servidores civis dos órgãos da. Administra- ideológicos diferentes. precisa da ética e da utopia puta fOljaruma
ção direta., autitquica e fundacional sujeitos à jornada de trabalho nova nação. Sem estas duas dimensões toma-se estéril e lesivo à
de quarenta bens semanais. observados os seguintes procedimen- cidadania e ao País.
tos e critérios: -Temos consciência de que o Congtesso Nacional Dio é uma

---------------------·----
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são terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os projetes
publicados e "'metidos âs comissões competeotes.
Há orado= .inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire.

serno

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pronuncia o seguinte disau'So.)- Sr. Presidente. SM:. e SIS. Sena~s. em 1946. com
o apoio de milhares de brasileiros e_ amparado em forte movimento
democrático e social. alimentado pela vitória dos aliados sobre o
eixo nazi-fascista. foi eleito par.t. o:upar uma vaga nesta Casa Luis
Carlos Prestes. cujo nome está inscrito defmitivamenie em nossa
história.. Pela primeiÍa vez, subin à tribuna do Senado um homem
decididamente identificado com a: causa socialista. fato por si só

i.nstitu~ menor na grande estratégia de operar as tr.msfotmações
que o Brasil tanto necessita. Constituído pelos mais diversos segmentos sociais~ é no Congresso onde os interesses nacionais melhor se manifestam e se ft:solvem. Na sociedade nio haverá nenhum pacto democrático de retomada do desenvolvimento sem a
cbana:la do parlamento-

As difiaddades. as distorÇões. os equívocos e. porque não
dizer. aS préyrias mazelas do Congresso não são suficientes para
lhe Ielir.Ü- a ptmogafiYa de agenle pJr excelência das ll11lcianças. E
aaeditamos estar aí uma das ta~efas do novo Conyesso: anto-Iefoonar-se para ser coo.tc:ll:lpCÔDCO do País que emergiu das últimas eleições.

A auto-reforma do Congresso. no nosso caso, começa pelo
Senado. Aaeditamos que a Presidtncia desta Casa já deu passos
importantes nessa diieção ao instituír gnipo de trabaJho que alisignifK:ativo parn a vida política naciooal.
nhava propostas Iefem:ltes aos aspectDS ad.ministiativos e ao proAo assumir também esta tribuna. e o fazemos com emoção, cesso legislativo. N_~~ tolerar mais ineficiêucia e oem o
e na condição de tepresentaDte do PPS, partido sucessCc das me- · fato de. que as atividades-mcios ~m sobre as atividatJes.
lhores heranças democráticas do velho PCB, reDClemos nossas ho- 6ns. O SeDado não pode se converter em imtância do pensamento
menagens a Prestes e a taDlDS outros compaaheiros que dedica.nun a e da conduta bUrocmticos. do avesso à criatividade.
sua vida. nas situações mais adversas. à causa do povo brasileiro, à suNo Senado é bOia de ttabalbar mais.· E estamos certos de
que nesta m.omada coo.~ com.o apoio decisivo dos Sn. Se-peração do ~ CCOilÔ!JlicO ~ da miséria: eiúnn. à ""'"' da justiça.
Os tempos e as idéias são 9Ul~ à história cabe o julga- nadores e do competente funcionalismo da Casa. .
.
·
memo de homens ·e aÇões. mas em nossa condUta como Senador
Nos aspectos. de procedimentos políticos. o Senado P""cisa
esperamos homai o nome daqueles que souberam colocar os inte- ousar. assumir com mais coragem suas responsabilidades constituft:sses dos deserdados deste País acima de tudo, pautando-se sem- cionais. Suas pmrogativas não podem continuar como meros ripm pelos principias da élica ,p da moralidade pública. Assunümos tuais.- temos de exercê-Ias em toda a sua plenitude. Não podemos
a postura de continuidade da zuptura: continuidade representada ter medo de questionar~ inquirir. infoanar~nos. Temos de zelar
pela utopia, pela perseyer.mÇa na luta por uma sociedade mais jus- pela Federação. função P=fpua de nosso mandato. O ato de aprota e solidária; rupmra, pela supen.ção de concepções como as do var a incücação., por exemplo. de diretores do Banco Central. empartido único. do estatismo como caminho para o socialismo. do baixackres cu de ministro do Judiciário aeve se converter em moestado centralizado e da submissão da individualidade ao império- mento de intensos debates e Dão de solenidade oficial C<Om o intuido coletivo.
to de agradar ao Executivo e aos indicados.
.
Gostaríamos. ainda, no início deste disetaSO, de agradecer a
Outtas mudanças fazem-se necessárias. Se é justo o Senado
conf13D.ça em nós depositada pelos eleitores de nosso eSlado. Per- manter a sua posição de Casa revisora das inúmeras matérias legis.
nambuco. que acreditaram em oossas propostas e compromissos lativas ordiná.t:ias. o mesmo não podemos dizer em relação às
que não fOiaiD. assumidos em face de um pleito eleitoral apenas- emendas constirucionais.
fazem parte da. nossa história política e de vida. ~ao poderiamos,
Reformas constitucionais atingem necessariamente postulatambém. deixar de lembrar de nossos companheiros suplentes - dos federativos e tcdos sabemos que a representação io1ema c exVa1demar Borges e José Áureo Bradley - e dos militantes e diri· tema da Fcde13Çio tem no Senado o seu forum basilar, Historicagentes do PPS. fund.amentais em n05S3. vitória.
mente, a tramitação de emendas constimcionaiS previa discussões
Manifestamos a nossa adiiriraçãO pelo companheiro de Cha- e sessões conjuntas do Congresso Nacional. As mudauças Ocorripa Anna.ndo Monteiro Filho. leal, solidário e que muito nos ~jJ.· das posterionnemc. com o início obrigatério pela Câmara dos l)e..
dou na cruzada política que resolvemos empreender. Agradecemos pulados das emendas oriundas do Exca.~tivo, redundatam no t.lija·
aos amigos e aliados da Frente Popular. liderada pelo governador Mi· menta. de fato, do Senado dos debates. Sua participação posterior
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às decisões adotadas na Câmara, como ocone atualmente. o coloca
sob pressáo dos encamluhamentos e quase refém da memória das
decisões dos deputados.
Conv6n ~ que tal distcrção 6 fruto do bib:idismo da
nossa Constituição que mantém ainda estrutur.1. pãrlamemamta apesar
da vMria do ~ na AssembléiA Naciooa1 Coostjhrinte
tefeteDdada em plcbiscito. Uma wtia graDde distotçio. e CClDStaDleme:mc c:oosttangendo as Idações entre o Etecutivo e Legislativo. é a
MedidaProvis6Da. iDstrinnilliO 6pico de porlameotari=o.
Esse quadro de colllnldições pmcisa ser sauado. A '"J'Ública
é presidencialista e a Coastituição deve melhor se adequar Aquele
regime. O Senado, por sua vez. não pode. sob pena de sucumbir ao
peso das decisões da Câmara. manter-se como mera Casa IeVison
de emCDdas constitucionais.
Sr. Presidente. Sr's e SISo ~. nas t1ltimas eleições
ptesideociais. por coDtingências politicas c por nossa opção socialista, integramos a Freme Biasil. Popular que lançou Luís IDácio
Lula da Silva :l Presidência da Rep6blica. Como não concebemos
a história como a história. do vencedor. temos convicçio de que a
campanha da qual participamos cODttibuiu par.1 o aprofunda.mento
da questão democr:.itica em nosso País e pam manter viva oa ordem. do dia. a bandeira dos excluidos, embora nos faltasse. como
ainda nos falta. um projeto altemativo sistemático e víável. Mas a
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junto com outros líderes comunistas. iniCiou- o resgate para o so-

cialismo da cent:ra.ll:da:de da questio democrátiCa. o PCB optou· pelas ~roml3.$.
Comprt:endemos que o caminho das mudanças e da construção do socialismo, em nossa Pátria. passa pela democracia, pela
convergência de amplas fmças sociais, pelo eaercfcio da cidadania
que s6 consegue expressar-se plenamente em completo regime de
Hberdade. A nossa ~isão critica, há décadas, abandonou atalhos e
· deixoo de alituar as vanguardas ou lideranças carismáticas. Mldar
é o ln da gr.mde maioria e não de poucas.
Apoiamos decididameole as refOittlllS de base 1 época. de
João Goulart e articulamos e participamos da grande frente politi-ca, tendo ao centro o MDB; resistimos à ditadura sem cair no desespero do confronto armado; levantamos as bmdeiras da anistia,
da Constituinte- e das eleições düetas ainda em 1967, em nosso VI
Congresso: participamos do Colégio Eleitoml que viabilizou a superação da ditadura; colaboramos no processo constituinte, momento maior da cidadania brasileira; defendemos e nos empenhamos no frustrado esforço da Revisão Constitucíóna.I; agora, somos
sem medo pela reforma c:killUCr.Ítica do Estado brasileíro.
A reforma do Estado, em alguns aspectos consubstanciada
nas propostas govemamentais, não pode ficar restrita ao chamado
apuelbo estatal, à máquina burocrática ou. quando umito,l ordem
econômica, como prd.endem alguns segmentos libernis que creditam unicamente ao Estado todo o peso da crise brasileira e teimam
em apostar na primaZia absoluta do mercado sobre todas as outms
instâncias. crentes que são do fetiche do mercado livre.
O Sr.Joel de HoDanda- V. Ex* permite um aparte, nobre
Senador?

isso chegaremos:
0 ft:sultado das umas. que não questionalnos. colocou-nos
objetivamente no campo da oposição ao Govemo Femando Henrique Oudoso. Não que não o ccusidcremos democnitico, mas porque o nosso campo de alianças: foi outro. situou-se mais à esquerda
no espectro ideológico.
Quando assumimos a pos.,. de oposiciODistas, em nenhum
O SR. ROBERTO FREIRE - Ouço V. E•'· Senador Joel
momen!O admitimos. fazer o jogo da desestabilização. Ser oposi- de Hollanda..
ção no COD1ex.to de um governo deplOCiálico Significa aceitar as ~O Sr. Jocl de HoDauda - Nobm Senador Roberto mire,
gms do jogo e dentro dele tentar modiftcar O!J. mesmo reverter ex- no~moàleD.tó em que V. Ex• estmia na tnb.Jna desta Casa como
pectativas. Não participaremos de nenhum blo::o sistemático de representante de Pernambuco. quem extemar-Ihe a nossa satisfaoposiçio ao Govemo. à esquerda ro à. direita. Querer inviabili?ar _ ção em ~ebé-lo, com o ~o _de sua ~tclig6ncia, :neste Senado,
govemo no sistema. pn:sidencialista. o qual no plebiscito não foi- para CDnosco participar deste grande momento de coasttuçio que
nossa opção, parlamentaristas históricos que somos, é grave equç.· õ Brasil está vivendo. V. Ex• honra Pernambuco oo tiabalho que
voco políti.cq ~- incentiya concepções golpistas. infelimlente fio vem desenvolvendo pela consolidaçio da democraeia, pelo aperpresetlles na política nacional Queremos. isto sim, construir ã urii- fefÇoamenlO das insÜblições políticas do llOSSO País. E a estmia
dade da esquerda democrálica e com ela buscar as. melbor"'....s: alter. que faz é bem o testemunho do que acabo de afirmar, V. Ex• ttaz
nativas pam mtirar o Brasil da crise que c:on.Wwa mergu1hado. há um protmnciam.ento- profundo, bem ela.bcndo, can idéias, com
muitos séculos.
coolribuições pua o momento peculiar que estamos vivendo, de
Concebemos a existência de posições poUticas à esqumla e "'formas poKticas. CCOIIÔmiCaS e sociais no DOSSC BrasiL Potunto,
1 dimita. referenciais que tantos teimam em negar. QUanâp o ~ nobre ~~ Roberto Fmire, queremos lhe tmnsmiUr as boas
g.am de boa-fé, fazem-DO pela crise de identidade que a todos atin- vindas. dizendo que V. Ex• tem muito a concn'buir com esta Casa,
ge e que é bem própria ~ pe:dodos de tiansformação, oomo o vi- com a sua obstinação, com a sua dete:mrlnaçio, com a ex.peri&lcia
· venciado boje no IDJ.lndo. Quando de má-fé é pua confundir e me- dos muitos embates de que já particiJXlll, no dccxx:rer dC toda a sua
Ihor manter a dominação.
.
longa vida pública. Para D6s que integrimos. ao lado de V. Ex• e
Apes"..r dessa ·nossa visão, negamos o maniqUeísmo, 1üta do compa.Dheiro Carlos Wilson, a Bancada de Pemambuco nesta
entre o bem e o mal: a época das verdades absolutas acabou. Um Casa, é motivo de crgulbo tê-lo como companheiro, sabendo do
exemplo de nossa posição: entendemos o PSDB e o próprio Presi- seu espírito de "pemambucanidade", de seu espírito público em
dente Femando Henrique Cardoso como integr.mtes do campo da defesa dos excluldos. dos mais necessitados, dos mais pobres e,
esquetda. Esper.mlOS. no entanto, que tal compromisso bist6rico se sobretudo. da nossa região nordestina. Parab&Ls. Senador Roberto
alargue. sob pena de se dissolver em um esquema de alianças que Freire, pelo excelente pronunciamento que V. Ex• faz e também
s6 beneflciaria o neoliberalismo e aqueles que se apropriaram do pela estréia feliz. t.r.lZel1do ao debate essas idéias. já numa cootriEstado brasileiro. A nossa ação oposicicciSla estalá demarcada por buição pam todas as decisões que estamDO$ tomaDdo neste País,
este universo político.
em termos de te formas coostimcionãis. Muito obrigado.
Por várias décadas. ainda m condição de membros do Parti·
O SR. ROBERTO FREIRE - Agrndcço & V. Ex1• Vamos
dn Conmnist& Brasileiro, fomos acusados. so!morudn po< franjas =lmente disaltir. Pretendemos <m= aqui uma -.ibuiç>o. .,.
das esquerdas brasileiras mais radicalizadas. de refcmnistas. E o mesmo pua que o Senado -Dão fique apenas observaiJdO Iodas âs artisomos porque acroditamos que só através da revoblção processual ~ções: e discussões sot:m a l'::fa:ma coostituciooal feitas pela Cimae democtática se pode transformar o mtmdo. Desde a decluaçio ra. E este o nosso ÍIUllito, é o irtuito do Partido POJXllar SOcialisla.
de março de 1958. qu'ando Giocondo Dias- de saudosa memóriaO Sr. Jefferson Peres- V. Ex' pennite:-me Um aparte?

a
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O SR. ROBERTO FREIRE- Pois não, r:iobte Senador.

O Sr. Jeft'c:rson Peres - Desculpe-me intetrompê-lo. Sei
que o diseuiSO de V. Ex•é laogo. mas Dilo poderia silenciar diante
de seu lúcido pronunciamento, de uma pessoa que não deixa que
seu pensamento se congele em dogmas e sabe evoluir. Uma passagem de seu discurso me chamou a. ate:nção. quando se referiu ao
CI1'0 que 6 tentar desestabilizar um govemo no sistema presidencialista. Li cem piCOCUpa.ção, DOS jamais.. Senador Roberto Fft:ire,
depoimento de um dos lideres da esquerda afliiillUldo que está
CODversando e vai se mmir can militmes e oficiais chamados de
naci.cmalistas.. Vejo isso com ex~ pxocupaçio, porque, da última vez que isso a.cooteceu. em 1963~ quando se criaiam os chamados generais do povo, segmentOS mais radicais da esquetda levaIliii1 a agitaçio. a inquicbção e a discussão política para os quar.
téis, e n6s sabemos no que deu. Espero que a esquenla. pelo me.
nos a esquerda lúcida da qual V. Ex• faz parte. I!ãorepíta esse liá.gico e:tro.
O SR. ROBERTO FREIRE - V. Ex' cil.al algo até meio
irôaico. E.st.uno; aqui na tnõuna e até agom. não canemotamos o
31 de Março. até porque o povo brasileiro Dio tem nada par.1 co-

meroorar; mas estamos exatament.e nos referindo aos antecedentes
daquilo que redundou no golpe de 1964, que hoje completa 31
anos de má memória.
O Sr. Pcdrõ Simon- A presença de v_ Ex• na tnDuna hoje
é s6 eoincidência.
O SR. ROBERTO FREIRE - É coinCidência. ponpJe esta
da1a está tão esmaecida. Seuadcr Pedro Simon. que nem~ m::otdei.
Lembrei-m.ede 1946- moem que este País recobrou a demc:x.ucia-,
quefoiumadata0Dlito~irnpatan1e;em 1964.aperdemos.
Prossigo, Sr. Presidenle, SI's e Sr.;. Senadore~
O debate das·refom:u.s será o momento adequado para sepultar de vez as eoncepçõcs do EsladÕ máximo ou" minimo, dois
equívocos profundamente ideologizados e que sempre se coloca:r:am em oposição. O Estado. histôrlc:a.mente fundamental na coos-trução das bases da modema sociedade industrial brnsileim. encertoo

o seu ciclo em esferas que agora. demandam também a compe-

téncia da ihiciativa privada. Mas pn:cisa. ter elasticidade e presença
efet.iva em
como saúde. eà.lcação. se~ pública e tam-

mas

b&n em certos processos cconômicos, em alguus com parceria e
sob o seu coatrole. e em ootros com presença ativa, principalmente
aqueles que tangem as. fmntoims da ciência e tecnologia.
Qucmnos as refoanas polítiea, posvidenciáiia, fiscal. trlbu·
!ária. patrlmonial • dos II& !'ode=, entre outtas, como tamhém
não abrimos mio da possibilidade de conceber um novo papel do
Estado DO desenvolvimento-de políticas de reestrututação ccooôntica e social e de iDtogração naciooal como Jl«SSUpos!OS para
uma iDserçio canpetitiva e soberana do Brasil nos mercados regionais que tecdem a se coosolicl>r com a globalização da economia.. Afinal. Estado eficieur.e e mercado com mecanismos de mgu·
laçio social não se excluem; complementam-se.
Exoel!llldos o PPS, o PSDB e algumas lideranças do PT, o
eno que algum setoms da. esquerda cometeram por ocasião da Revisão Constiwcional. -quando assumiram posição COI:lSerVadora,
não-pOde ser mpc:tido agora, em 1995. Não admitir a -reforma do
Estado. que, entre n6s.. foi privatizado~ e- que -atnou-preponderantemente D& manutenção dos privilégios. é. no míillmó. dõ ponto de
vista da. esquerda. Dai paradoxo. Queremos um ~ eficiente.
publicizado de fato e que consiga contribuirpar.t-o rompimento do
círculo nefasto da exclusão social e do atraso econômico. O Estado que aí está e a sociedade perversa na qual se insere não foram
por n6s constiUídos e nem por nós são aceitáveis.
Nesse sentido, consideramos ser necessária a nossa particf.
pação no proceSsO de refonms em marcha. anunciado pelo Gover-
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no. No atual estágio da vida política nacional não existem. em

qualquer partido e na sociedade. projetos ou prograiQ.aS prontos e
acabados. altemativos ao de Feawulo Hemique Canloso. E esta
não é uma questão nawml. Pelo coottário, leva a sociedade à perplexidade e coofunde a caractcrimção de quem é situaçio ou oposição no espectro p:>lítico. Temos de entender que é a partir da
agenda de mudança do Executivo que podetemos: divergir, buscar
novas saídas. afll'Dl3I'" posições. Colocar-se em trind:lcira conttária
ao processo de rcfomw. obstruindo-as a qualquer custo ou mCiamcnle :reagindo, antes de um erro político, é memeter-se contia a
sociedade que já se deCidiu pelas refmmas.
Nunca é demais lembmr o processo coostjn,;ntr:, A esquerda só saiu do isolamento quando resolveu negociar suas propostaS
amp!ameote oo Coogresso. gai3Illindo uma Carta Magna mais progt=ista que a e!lliO a!lllliCiada Se llio jlll1ficipa!mo< posilívameote
das mfOilDILS em marcha elas oc:ormio e. o que é piar". talvez desconbeceodo as nossas friocipajs baDdcims. A bem não é de ampliar o
"""P" dos advenários; 6 de aprofundar as eaoVttg&lcias.
Incenlivar a criação de bloco politico contra as refoanas é
um contra-senso. O PPS está disposto a puticipu de t:nCODlroS e
debates. em especial com o campo da esquerda, pua fommlar propostas no sentido de r e f = o Estado bmsilciro. Mas se nega a
fottal= qualquer movimenlo que vise c:onsetVá-lo.
Neste fmal de século. experimentamos uma tiaDSfomaação

sem precodentcs na hist6ria mundial. Somos contemporâneos de
uma -intensa revolução técDic:o-cieDtífica. que petpassa. em escalas
difemnciadas, todos os países e contineo.res e. tamb&n. do premlncio do f1m dos estados nacionais e talvez do fiiD da própria sociedade industrial do trabalho. alavancas que COilÍOmW'am o awal
padião de desenvolvimento, o pi6prio modelo civilizatório em que
vivemos. Os megablocos regiooaís são uma tealidade e a agilidade
de uma eeonaotia já não é dil:oensloDada pela velocidade do produtD e, sim. pela do es_toque- fmanceiro brutal que paira soble o
mundo. medido em trilbões de dólares e com ~dade para gem:r investimentos oo crises.
.As leJeccrmmicações a infa:mática e a iDfOIIIliiÇão estmtmam
essa mvolução.. As rocbvias da. infcxmação auzam o ínUDdo, os o;:ca..
nos e redes. phnais e mundiais. a:mo alN'IERNET. c:olocmdo o homem. o cidadão freme a :realidades at6 então inimagináveis. A infor.
mação se rebelou e o Estado não pode cc.urolá-la como fazia sob a
velha bi1ola do estado naciooaL quando linha pode< de .,.._-acill:ulação de pessoas.
e aJó idéias.

bens"""""""""'

Entretanto. se recoohecemos a globa.lizaçio. não a mistifi.

camos. &lê polqUe ela, soziDha. sem a atuação da política. da cidadania. de estados democr.iticos. não poderá resolver os graves problemas sociaiS que afligem a civilização por: séculos. Mas temos
de ~mitir ~ vetdade: a mvolução técnic:o-cieulífica e o seu im>versivel processo de globalização, -cem seUs impactos positivos e
negativos a nível das naçõe:. integra~s e desestmm.radotes ao
mesmo tempo, afetam. todas as esfems da vida- os padrões de trabalho. as relações sociais e de família. a educação. as formas de lazer e exp:ressão artistica., a cultora, os processos de orpnizaçio e
ad:minístração nas empresas e instituições públicas e privadas.
Ainda que muitos julguem um pa13dox.o, este movimento descorti·
na gnmdes oportunidades e oferece possibilidades de efetiva integração, com cooperação e solidariedade, e tamhém de reeslru1lll3·
ção da ordem mundial. Possibilidade de vencer o desafio já muito
bem assinalado pelo Vice-Presidenle do Conselho de Estado cubaDO. Carlos Lage, qual seja. o de supexar a atual globa.lizaçio da
fome e da miséria.

A globalizAção. pua oS neohõerais e assemelhados. é 0 -re.
su!tado e a vif.ória do livre mercado. um fetiche, mpito. wja sim-
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bologia é constantemente recriada para se consolidar como verda~
de absoluta. P313. nós, um momento rico e decisivo da história da
humanidade. condicioaador da integração mundial mas -que demauda estados mais ágeis e democráticos. capazes de, sozinhos oo
n:gionalmente, intervir, disciplinar, n:gular mercados. Sempre em
nome da b"berdade., do homem. da cidadania.
Sr. Presidente, Sx&s e Srs. Senadores, reunida recentemente em Brasília. a Executiva Nacional do Partido Popular
Socialista entendeu que a :reforma do Estado brasileiro é uma
necessidade. Nio 6 verdade, enuetanto. que a Constituição brasileira. democrática e contemporânea no campo dos direitos e
das garantias da cidadania e detentora de importantes avanços
no campo social e dos d.ireitos difusos da coletividade, seja
obstáculo As trm:tsformações de nossa estrutura política.. económica e social. Mas alguns óbices existem e mudanças se impõ-em de forma a melhor conformar o nosso aparelho. para fazer
f:reD.Ie as novas n:alidades do mundo.
Na ardem ccon&nica, os pontos agendados pelo Governo

colocam em discussão um novo cooceito; a flexibilização dos monop6lios.. Parte o Govemo da convicção de que o Estado demanda
outros meomismos de captação de m:::ursos, assegurando-lhe novos padi6cs de investimento e fortalecendo $lia atuação em áreas
de fronteim tecnplógica, e que por i:tso neceSsitaria da abertura dos
monopólios em assoc:ia.çio, pm:eria, ooncessões e contiatos com
capitai.s privados ou eswais, nacionais ou estr.m,geiros.
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revertidas universalmente à sociedade. o Estado não pode se fazer
ausente.
As telecomunicações não se cingem à questão cConômica,
como Pretendem os ''privatistas" de plantio que oão cooseguem
emc.ergar além de taxas de lucro, fluxo de capital e monopólio do
poder. Cinge-se. sim,. ao tipo de dem.ocracia que queremos no futuro: aberta e tr.ms~e. ou privatizada e submetida ao jogo de
grupos, das bolsas OU da especulação fmance.ita.

O Sr. José Fogaça- Pemritc-mc V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO FREIRE- Comprnzer, ooço V. Ex•.
O Sr. José Fogaça- Em primeiro lugar, peço desculpas a
V. Ex• por interromper esse fluxo abundante e rico do seu discurso, mas é que V. &• acaba de rocar num ponto que me parece extremameD.te crucial c importante no seu pronunciameD.lO. c quero
registmr: vejo como uma das mais modemas e consistentes manifestações que este Seoado já ouviu a tespeito do conjlmo de propostas. de mudanças, de iniciativas que vê:m. sendo feitas pelo awal
Govemo. Não s6 cumprimeo.to V. Ex•, mas aproveito a oportunidade pam .fazer este registro enfático do que acaba de dizer. Ou
seja, quaDdo o Govemo opta por um sistema de concessões ele
não csti. de fato, privatiz.aD.do um determinado setor da econcmia
bmsileira. A COD.CeSsão nada ter a ver com as formas de privatização que até aqui"Csti.vam. -sendo encaminhadas. Quando se privatizoo a Companhia Siderútgica. Naciooal. ela foi totalmente en~gue a um grupo privado. Pieço de aço não 6 mais ~ público,
não há controle sobre tarifas: está submetido inteÍr.lmentc :ls :regos
absolutas de m.eteado. o Governo não tem mais nada a ver com
aço no Brasil. No entanto, quando se rr.ata. p:n-exemplo, de telefonia, ou quando se tiata de energia elétrica, 0 Govemo opta por um

Entendemos como coxreta esta posíçio ponJUC. presenrado
o DJ.ODopótio, abre-se a possibilidade de tomar mais competitiva a
nossa eca:J.omia nos processos de integração. Para que Dão reste
dúvida, e essa posição enfaticamente defendemos. vamos apresentar emenda aditiva ao texto govemamental estabelecendo que o sisteuia de concessões. Isso sigoifJCa que 0 serviço é público _e
monopólio do pettóleo, flexibilizapo e exercido pela União, deva isso está Da Constituição, está. ria Lei das Concessões-. 0 interesse
se dar por int.em1édio de empieSa c;stata.I. e esta empresa já existe e é p:1blico, o conlrole 6 público. A democracia se dá atmvés da parmuito nos cxgulba: a PEIROBRi\S. Nas telecomunicações. mo- ticipação do usuário-cidadão e da sociedade. A empresa que presta
nopólio atípico e não inc1ufdo no título da Ordem Ecooômica e. serviço pode ser estatal 011 privada, mas tem que cumprir todas as
sim, no que trata da competência da União. já flexibilizado em ai- regras~ exigência do mais relevante Íl:l1eleSSe público, o que sigguns de--seus serviços, como nidiodifusão soaom, de sons e ima- nift.c:a dizer que. boje, público não 6 só 0 qu.e 1festatill. Também
gens. admitimos a ampliação das COJlCe:SSÕb para todo& os servi- Uma empresa privada pode prestar serviço público. É um novo
ços, mas com a mmutenção das empresas estatais EMBRATFL e cooceito, 6 um conceito mOdem.o, e como vejo que v. Ex• alxaça
TELEBRÁS.
isso Com_fmneza e com conviCÇão, desejo cumprimentá-lo e fazer
Consideramos acertada a posição do Govemo Fernando este mgistro, com toda a satisfação que me dá em ouvir seu proHenrique Cardoso em preferir a polftica de coocessão à da pura e nunciamento. Obrigido a y. Ex~
simplcs privatização Cflando anunciou a Dllllllltençio da PETRO·
BRAS c da TELEBRAS, coolr.lriamlo alguns apologistas do lim:
O SR. ROBERTO FREIRE -Senador José Fogaça, agm·
meiCado.. É importante que tal orientação não fique :restrita ao- -c~eço o aparte de V. Ex•, (fle emiqucccu meu pronunciamento,
a:aúncio. mas que sejil Uma efetiva política de Governo. Estas em- porque algo a que apenas fiZ n:fctência, V. Ex• aprofundou: a
presas devem se constituirnos-instmmemos do poder público para questão da difemuça da opçio feita pelo Governo no caso de políceiebrar cootratos de parceria com 0 capila.J. privado e empresas es-. ticas de concessão e políticas de privatização. E lembrando um
trangeiras, dentro de uma nova visão de desenvolvimento. Privati- dado que. hoje, é fundamental: não se trata do controle das comuzar as duas eJ:DpiCSaS, pelo volume de capital que demandariam, nicações, mas da definição de que as comunicações têm que ser
além de volatizar 0 seu patrimônio, implicaria fomentar a coo.stru- públicas. mesmo que sCjam exploradas pela ínicialiva privada.
ção de novos monopólios. desta feita privados. sem o controle so- Essa 6 a grande uansfotmação na rede pública. O mais interessante
cial e à margem do Estado.
6 que esse concei10 de público vem denubar a velha dicotomia
entre esiatal e privado. Algo -de novo, talvei. --nãO tio novo, até
As telecomunicações merecem uma abordagem à parte. potqUe pode ser um resgate do que MalX faloo, há muito tempo,
Elas têm desdobramemos estr.ltqicos paxa a demoaacia e o país q~ando lral.oU da questão do puôlico. que era muito mais a questão
soberano pol' que laDlo lutamos. O fluxo de dados e informações do interesse da comunida.de. da coletividade. e menos o intezesse
está. no centto da questão demoa:ática e da cidadania, e, também. de empresa estalal. até porque ele imagínava, no fmal da sua utode qualquer pretensão 1 modemidade da economia brasileira. Se é pia comunista. -o fundo Estado.
verdade que para desenvolvê-Ias há de se contar com a conc:orrênAS~ Beuedita da Silva -Permite V. Ex•um aparte?
cia de capitais privados e de capitais públicos de outros países.
também é verdade q:pe pua mamê-las articulad.a.s a um projeto deO Sr. Artur da Tâvola- Pexmite V. Ex• um aparte?
mocrático de desenvolvimento nacional. wjas conquistas sejam
O SR. ROBERTO FREIRE- Permitam-me terminar.
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A.credito que com relação à questão do aço, não é que o E,s...
tado tenha que ficar fora. Eu estou aguardando o :resuh.ado do julgamento do Conselho de Defesa Econ&nica DDma questão n::lacionada com o aço~ pois, na ve:tdade, é importaate a presença do Estado para evitar o monopólio do giUpo gaúcho GERDAU.
OSr.PedroSimon -ADulou.
O SR. ROBERTO FREIRE - Boa ooticia: anulou! É a
preseuça do Estado. não fixando preços; não exercendo a alividade
diietamente. mas ex=do a regulamenlaçio de mon:ado para
evitar dumpiDg. monopólios. bldo aquilo que um mercado livre
pode trazer de destrutivo para uma atividade mais competitiva.
para. uma ecooomia melhor e mais livre.
O Sr. Artur da Távola- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO FREIRE - Eu estou aqui pz100CUplldo
com os 20 nrinutos.

A discussão concreta em tomo das propostas govemamcntais, imponame em função mesmo de~ a.dotadas pelo Presidente desci Casa. adotadas por Lideranças do pt'Óprio Governo e da Oposição, como a questão da Previdência, deve ser melhor encaminhada.. Não é como pmtendeu o Governo: uma proposra mal elaborada, uma proposta que não atenta que isso não
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mas como uma contribuição ao debate político a IeSpe"ito das mudanças necessárias no Pai~ para todos n6s. Eu nio poderia deixar
de fazer o registro- posso não conc:otdar. potque a unanimidade
ignora a pluralidade, portanto. não ajuda- e. neste momento, vejo
no discurso uma contrii;Qição necessária para o debate naciooal.
com a preocupação que sempre teve ao tempo do MDB. do PCB e.
agora. como PPS. Tenho aCOD:Jpaliliado sua. trajet6ria e sou testemunha da contribuição político-partidária da sua concepçio ideológica ao movimento popular e democrático do País. Cocno couhecedora da organjnção do movimento de favelas no Brasil. reconheço a contribuição que pôde ser dada pelo PCB. A época. nos
debates políticos. nas organizaçõe5 existentes nessas comunida~
des. Portanto. nobre Senador. parabenizo-o pela contribuição
partidária que V. Ex1 tem dado ao lougo da sua vida politica e
sinto-me hoarada por ter sido uma de suas companheiras oa Câmara dos Deputados. Temos um debate p:ufuado a fazer, ponto a
ponto. com relação ao conteúdo do discurso de V. Ex•. Coosidero
oporttmo também regisuar a cami.aba:da do seu Partido junto à
Frente Brasil Popular e a cootribuição dccon'ente. contrit:uição
essa que continuuá sendo dada. uma vez que tal frmte longe está
de ser apenas um momento eleitcxal. mas uma oportunidade ofetCcida de unificar essas nossas concepções e fazer delas, evidentemente, um programa que pode agregar outia:S concepções e f~
desta Nação um país diferente. A.gradeço a V. Ex• a cbance que
me dá de fazer este aparte.

é merchudising, que isso nio significa problema de mercado.
Ao contrário, é algo que significa vida da cidadania e que, portanto, não poderia ser feito de forma atabalhoada. com açodar
O SR. ROBERTO FREIRE- Nom Senac!orn. eu é que
mento e com visão tecnocrata, muito próprio do Ministro da
Previdência. Isso tinha que ser enfrentado, resguardando nio agradeço.
apenas direitos adquiridos. Tinha que se resguardar o contrato
V. Ex1 ca.ptro um dos objetivoS deste disanso, que 6 abrir o
social que gerava expectativas de direito. Podcriamos aprofun- debate oo seio da. esquerda. Realmente, fiCO constrangido em aldar a discussão eles~ assunto. já qUe não Vai ser objeto de defi- guns momentos ad ver a esquerda se furtar ao debate. uma esquernição imediata pela Câmara. em muito boa hora. Eu admitiria da que nio tem qualquer =poosabilidade com essa sociedade peraté a sua n:tira.da. não apenas ã desaceleração de tramitação. versa que existe. Até porque. historicamente, estamos tentando
Podetíamos iniciar. no Senado. uma verdadeira discussão sobre mUdá-la. tr.msfotmá-la. e alguns até tentam revolucioná-la. Duranesta questão, com alternativas que garantissem a sua reformula- le toda a nossa bist6ria isso foi ~tendido.
ção; que. fundamentalmente, gerasse tranqüilidade para a cidadania brasileira; que, compulsoriamente. fez um cont:r.lto com a
Pn:vidência Social.

O Sr.Arturda Távola- Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR.)toBERTO FREIRE - Cooc:edo o aparte ao Senador Artur da Távoli. ·

O Sr. Artur da Távola- Senador Roberto Freire. não vou
levar o martírio do tempo contra o brilhante discurso de V. Ex1•
Desejo apeoas fazer o regimo da qualidade da contribuição. Oxalá
que o discurso de V. Ex• :merecesse a meditação das chamadas es..
queidas clássicas. po<qUe é úm disalrso de gnnde COII!eiDpoill!li·
dade, é um discurso que não se afasta um milímetro da visão de
mundo de V. Ex1 • da luta e da coerência dessa luta ao longo de
tantos anos. O Senado está homado com o disalrso de V. Ex1 •
Acredito que são contnbuições como esta que farão, ao longo do
tempo, grndativamente. o Senado Federal se tr.msfotmar no principal centro de debate da vida naciooaL Particulannente. depois. expressarei a V. Ex' o teor do meu iDteiro emusiasmo. par.t não iDterrom:pS-lo e não u.trnpassaro tempo. Agradeço a V. Ex• a gentileza.
A SraBeucdita daSBva- V. Ex' me coo.cede um aparte?

O SR. ROBERTO FREIRE - Com prazer. Senadora Be·
nedita da Silva.
A Sr' Beoedita da Silva - Senador Roberto Fn:i:re. o seu
brilhante discurso faz-me apartcá-lo. e o faço com muita pena,
porque estou acompanhando atettamente e sei da importância do
seu conteúdo não apenas para a reflexão da esquerda brasileira,

-No momento em que se oferece a oportunidade de discutir a
mudança. mesmo que não tenhamos concordância com as propos-tas. da discussão não podemos fugir. sob pena de ficmnos numa
posição conservadora e. em alguns momentos. até macionária.
Este é um dos o!:Jjetivoc despertar. para ~e nós, mesmo discordancio.. ofereçamos à sociedade a nossa altemativa. Não podemos
é nos transformar em movimentos do cootta ou dos "an:astões"
contra a reforma. Isso evidentemente é um equívoco.

Esse é um dos objetivos. O outro é discutirmos no mérito as
reformas que todos nós pretendemos.
O Sr. PedroSimoa.- V. Ex• me peaniteumaparte?
O SR. ROBERTO FREIRE - Com muito J'Ill=• nom
Senador Pedro Simon.
O Sr. PedrÕ Silnon -Peço inicialmente ac5 pn:zado Pre- -sidente José Samey. cumpridor do Regimento. que entenda que
estamos vivendo um momento histórico neste momento. Lá se
vão quase 50 anos desde que o Sr. Prestes falou daquela tribo·
na. Cinqüenta anos depois, fala aquele que vem, seguidor das
suas idéias. num outro momento e numa outra época. Então, estamos aqui. c_om muita honra e com muita alegria. vivendo um
momento histórico do Parlamento brasileiro no Senado da República. Sou um admirador pennanente de V. Ex•. e V. Ex• sabe

diSsO.
O SR. ROBERTO FREIRE - Muito obrigado. É re-cíproco.
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O Sr. Pedro Simon- Sou uma das pessoas que vem acom- Hoje, V. Ex• está oferecendo a proposta de buscarmos o caminho.
panhando, ao longo do tempo. ao longo da história, a vida de V. Acho que V. Ex• está sendo absolutamente eo~mto - vamos :ser
Ex•. Convivi com V. Ex' no MDB, quando V. Ex•, defendendo as sinceros- quando diz que o ~idenre Femando Henrique CardoSlJ3S. idéias, foi um dos grn.ndes ~s da abertum democrática.
so está. na maior de:mocracia, com o maior mspeito, mancfarvfo as
Jw:uo com V. Ex• e Teaôoio VIlela. pemmemos os caminhos do suas propostas a esta Casa. Os seus Ministros estão falando com
Bmsil. E lembro-me. como se fosse hoje, de quando estivemos todos e querem falar com todos: com a cur. CGT, PMDB, PDT,
junto lá emFottaleza. Teotônio Vilela. V. F...x•e eu assistindo à sai- PT, paxa debater com oconjmto da sociedade. Não se trata de um
da do último preso político no Brasil Exatameute naquele mo- ato de força. não se tràta de medida provisória. não se tra1a de fo-mento de eJJlOÇio profunda. quandoíeotônio foi h lágrimas. estA- cbar o Congresso com a Emenda Constitucional Dfl l, de 1969.
vamos ali. depois de tt:rmos percotrldo os cán:=s <b Bmsil na Não há nenhum 6po de pressão. l'locisamos de 3/5 de aprovação
luta pela anistia. l..c:mbro-me" de quando, junto eom V. Ex• e com para mudar. Mas temos que ter a sinceridade de querer mudar. Diz
Tcotônio, fomos ao ABC, de quando o Lula foi pmso, de como bem V. ExJ: isso nio significa que há a obrigatoriedade de apronos misturamos naquela praça metade soldados e policiais, metade var-se o ProjelO do Govemo. Ele poderá ser alterado. poderá ser
trabalhaclclre$. E o Teotôaio dizia: agora, a única altemativa que modificado. Signif'J.Ca Sentannos à mesa paia disaltir. Ainda entemos é deixar este País, se Dlo vai acontecer uma camificina aqui tem falava eu, pelo telefone, com o Prcsideule da Repíblica., diE o Coroael com muita pndeza. concordou em retirar os milita- zendo o que eu i.magino. Penso que nessa hora devia haver um
res da praça e, conseqüentemente, os tiaba.Jhad.oms também sai- gesto de grandeza. no sentiOO de o Presidente chamar as esquertam. V. Ex• tem uma missão,l:lm ttabalbo muito grande prestado. das. Devíamos cbamar Lula, Brizola, Amtes, os vários xepreRelembro, e louvo V. Ex•, quando foram abertos os partidos polítí- seo.tantes que integram as. esquentas, pam senwmos à mesa e decose V. Ex1 foi para seu partido manteJ:J.do conosco, que ficamos batermos, à busca de um pensamc:nto coiiilm. Nio é feliz enio é
no MDB, o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma amizade, correto dizermos que vamos votar CODb:a e que não vamos deixar
e continuando na mesma caminhada. Recotdo-me de V. Ex• na votar. Podemos debater, podemos diveJBir. A Câmara dos DepJ.tacampanha pa:ra Presidente da República. E aímno que V. Ex&, se dos, no meu entender, equivocou-se quando :impediu que o Geneestivesse em segundo lugar oas intenções de voto, teria sido eleito ral Geisel viesse debater na Câmara dos Depilados uma. emenda
l'!esideDle da República em lugar do Collor. O que oonheci de sobre a PETROBRÁS. O General Gcisel foi Presidente da Repúpessoas pua os quais V. Ex• en o segundo candidato! Nào vota- blica. _S. Ex' px1e ter posições das quais divergimos, mas é Up:l hovam pmque V. Ex• era do Partido Comunista. mas se identifica- mem que para um debate sério deve ser cbama.do. Por isso acho
vam oom seu pensamCDI.o. se apaixooavam pela sua maneira de que V. Ex' eslá trazendo um pronunciamento da maior importânexpor. pela sua serenidade, pela competêDcia com que V. Ex• fez a cia, do maior respeito. e que, em cima do seu pronunciamento- do
exposição. Realmente foi um dos gr.mdes momentos da campa- qual peço. de imediato, uma cópia, para poder analisar -. podereIlha. V. Ex• talvez ~a sido dos que melhor dignificaram aquele mos estabelecet uma g:randc disaJssão e talvez _aqui. no Senado,
debate da campanha. uma campaDha em que V. Ex• não tinha ne- iniciar o gr.mde debate sobre o momento ~e vive o Brasil e a hunhuma chance de eleger-se Presiêlente da República. Lembro, e mapidade em tomo da busca dos seus mUs destinos. Meus rumadmiro, V. Ex• naquela caminhada da luta pelo impeachmeut. da primentos. com o meu carinho e com a minha anúmde muito fra~
luta da CPI. Quando nos organizamos. o Senador Suplicy e eu, lá tema. com o respeito que sempre tive e coo.lÍIIlo tendo pela ~
na Câmara e aqui no Senado Dão queriam. não admitiam. a bipóte- sença..pela ação e pela competência e seriedade de V, &•.
se do impeacbmeot. V. Ex• foi daqueles que entendeiaJD e mosO SR. ROBERTO FREIRE -Senador Pedro Simon. eu é
trou-nos a difenmça que havia entre 1954.·1964. quando se criou que agradeço
palavras de v. Ex•. Não sei se 6 o momento, mas
no CongP:;sso uma comissão que deu força para que o golpe se quero dizer-lhe que mribuo tudo. em dobro, o que sua figura e a
1
coosumassc.,. e o que eslávamos fazendo aqui. V. Ex esteve pie- sua liderança também representaram nesta minha c::aminhada. Talsente. Lembro-me 4a escolha de V. Ex1, quando assumiu o Presi- vez. com mais tempe de vida pública,. a atuaçio de V. & 1 serviu,
dente Itamar, em qÜe nós fomos buscar um Líder na Câmara dos em vários momentos. como um inceo.ti.vo.
Depztados. O Presidente Itamar Franco achou que o nome de V.
Não se preocupe em pensar que V. Ex• está à minha esquerEx.• ~sentava bem. Mas um commista Lider do Governo'? Sim, da. Não fico imaginando que alguém possa estar mais à esquerda
era um Governo de coalizão, um Governo de entendimento, um ou mais à direita. Entendo que Esquerda significa mudança; o ouGoverno que rqm:seDtav!- o Brasil que tinha se dado às mios, tro lado é conseiVadorismo, mamtenção do status quo. Podemos
através de praticamente. todas as forças que queriam bõcrdade, que até não fazer mudanças cone tas. não ter concepções mais adequaqueriam seriedade. que queriam austeridade. E V. Ex1 • com muita das. mas. ficarmos parados. evidentemente não é consent.i.oeo com
dignidade. com muita honradez. com muita seriedade, liderou o quem se diz de Esquerda.
Governo na Câmara dos Deputados. Lembro de V. Ex• nessa mesCostumo sempre pedir ao meu amigo José GeooúJo que não
ma posição que eslá tomando agota. pm. a qual precisa ter oora~ se preocupe quando lhe dizem que é de Direita.. S. Ex• é a Esquergem - diz bem a Senadora Benedita. Vamos debater. Lembro-me da do PT, é o cootemporâneo do futuro. tal como qum::mos ser.
de V. Ex• em nossos debates. nas nossas reuniões de Ministério- Vou conCluir menciODa.Ddo rapidamente o Governo Femancom o Presidente Itamar. V. Ex& se~ me chocava. E eu pensa- do Henrique Cardoso. Posição ecp1ivocida,. profundamente equiva: por amor de Deus, será que estou começando a ficar à esquer- vocada: c eu diria mais: a sua ablaÇão não tem correspondência
da do Roberto Freire? Alguma coisa deve estar errada comigo. com a sua postura na campanha presideociaL
Mas a fmncza, a convicÇão de V. Ex• em debater e~ matéria é Naquela campanha. o Se$,or Femando flemique dava a dida maior importância. V. Ex• está trazendo aqui um debate que pa- mensão do entendimento, do diálogo, mesmo em momentos difirece ahamente positivO, bastallte real, porque V. Ex.J. está sendo ceis. Em momentos. de confronto. que o eleitoral sempre traz. Sua
absolutamente sincero. O mundo mudou? O mundo D:IJldou. A Excelência demoostiava essa capacidade de enteDdimento; particoncepção que V. Ex• ap~ta não é mais aquela que o Sr. Pres- culan:nente com o seu pincipal cODlendor. o nosso candidato Luís
tes apresentava nesta Casa. Não é mais, porque o mundo é diferen- Inácio Lula da Silva. Quando ingressou no Govemo. -mudou de
te. Mas também não é a liber.ll, ultraliberal. como querem alguns. posição; partiu para o confronto, tr.uou a Oposição sem nenhuma
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possibilidade de diálogo e peJ:deu, inclusive, mo.......,. importanO Sr. Nahor Júnior, deixa a codeim da prqid2ntes. Talvez. em uma única investida a uma qnestio socioccooômi·
cia, -que é ocupada pelo Sr. Jo3é Samey, Pruidm~e.
c:a. de alaldimeuo doo iill==s da DlBiDria, IJ1lli1cia a desap<oO SR- JADER BARBALHO- Sr. Presidente. peço a palapriaçio de 1 llliJhio de hoclal<S, algo importme pua este Pois e
pua DÓ<, que lu'-"S há muito tempo pelo mama agEtri.L Perde- vra, com base no art. 14 do Regimemo Interno, pam dar prosseguimento ao debate com o Senador Roberto Freire, que ttaz uma
se na luta contra a falsa Esquerda e os espernhciores.
A tnDqüilidade que o Presidente da Repolblica deve ter.,.._ gr.mde conlribuiçio ao Sensdo nesta manhi.
se DlOIDOI>Io 6 a de saber que scá porceiro do ~sao. Sua ExO SR- PRESIDENTE (José Samey)- Antes de C<lttCOder a
C%1&1cia nio imporá .., Ca!gresso as ..,.. moonas. """ de nego. palavra a V. &•, quero dizer-lhe apenas que a defesa do Regimenciá-lase, oomessa~ nio tem de estar buscando o ooaftoalo, to não se coaflita com DCDbuma maneira. de debate. pois. quando o
mas sim o diilogo.
debste é profundo, nio se esgota num discuno, mas P"'"'"""'
Procislmos estar abcrlos pua esoe diálogo; 6 o que propile em vários ootros. Na história do Parlamento bmileiro, as grandes
o !'PS- Nio se ttata de COIIC<Jl'dáDcia al6 porque o Govemoclor Mi- causas fomm debatidas. durante meses. O tempo serve apenas pua
gnel Ames já o <lemoosltcQ c~mmeue, sabemos da posiçio de s_ limitar a deflagração do deba.tc. Se esse debate 6 do imeresse da
Ex•- TOllbo posiçio divergente em relaçlo 1 quedo dos lllOIIOpÓ- Casa, ele se prolonga atravé5 dos seus desdobramentos, sem que
Iios, da flexibillzlçio o de várias cuttas- Mas devemos reopeilá-lo rom isso teDhamos que infringir o Regimento da Casa.
nio apenas pelas .uas id6iao, mas pelo oeul"""""imalto de admiCoocedoa palavta.o nclxe Uderdo PMDB. Jader Badld>c.
tir o de\'&"'. o nio pooicionar-sc C<llltta ...,. porticipu do diáloi!OE nesse semido o nosso projeto. com propostas no campo
O SR- JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Llder.
tributirio e imagiDmdo que ..., Pais nio pode atir na {alicia de Sem revisão do omdor) - Sr. ~idente, Stls e Srs. SenAdores.
que temos uma al1a. carga tributú:ia. Temos sim uma péssima dis- pedi a palavra JX'l'l1IO o tempo não pcnniliD que eu tivesse a chantribuiçio de renda. Ji "~"""""...... projctoo ..... SOI1Cido à época ce. oomo taDIOS ootros ihsoes ~ de ÇOllear o Semdoc
do Govemo Itamar flmco.
Robeno freitc. a quem quero, desde lego. ~ pola b:ida
Procislmos.zedisaztir a cri.tção do Imposto sobre TJliDSOl'Õ- das~ feilasemxelação aotD<llll<áo polítioo nocialal.
es Fmanoeiras. algo que foi justo porque incidiu fundtmentalny:n_
Quero também. Sr. Presidente. como já foi feito, "'lembrar
te solxe todas as transoções que Dio r!m inc~ da R=ita Fea hoora e a satisfaçio que tive de, ao à:legar ao Coogresso Naciode<a4 """'"ÇÕOS das cot11&S-fantumas. dos il!cilo<, ttansações da
nal, ter a cbance de ser o companheiro de Partido e o compmilieiro
emnomia iDfomW. f:rans:ações dos ricos que. neste País, não ptde Parlamento do Seoador Roberto freire.
gsm impoatm.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - SODAdor hder
Queremos discutir a Previc:lencia. como eu disse, na propos-ta da coexistência de dois sistemas. nospeitando o COl1!t3lo social. balho, eu gostaria de pedir desculpu a V. Ex•. uma vu que tenho
sem imaginar que eSte Pois pode fazer. vivendo em "'gime demo- """>ião da Mess llCSle instaDte. pora passar a P=idto:ia da Cosa ao
"'*ico, uma lUF(Uia de algo que signiíJC& a vida de todos. de uma nc1xe Setlador Nabor Jónicr. Seria um gtliDde """"" oovir V. Ex•.
hora pua a aura., com tecnicismo, mas eJVadeodo sim que se maS t~i a oponuoidadede ler~_scu disamo nos .Anais da Casa.
deve fa=. al6 porque. do ponto de vista demog!ilioo, a sociedade
O SR- JADER BARBALHO - Muito obrigado. Sr. Poesilmtsilcira exige um outro sistema. S6 que Dio ~ oio por pro- dente-.
blemas de caixa. mas J?Ol' problemas esttatégicos. de utDA P,.,viQuero. inclusive, como o fez o Senador Pedro Simom. :mdénciaque sejt. bem melhor do que a que temo<.
São propostas que estamos fazetldo no campo da ,.,ronna leml:>clr o epis6dio da visita 1s """E"" do rio .Mtgnaia. em Silo
Geraldo do Amgnaia, acompenh•do do Sensclor Roberto mire,
política e da .,rama do JudicüriaLamcnto eu nio tet tido tempo de sustemar uma disalssiio etllão Deputado fec!=l. e do ~ Teó<&úo Vilela. ao batanio doJudiciório, que hoje assnmenma posD1ta ...........,_. ag<cs- lhão do Exército, onde se enconttavam alguDs podres que estavam
·
siva em n:laçio a um di"""'<> do pleDário desta Casa. equivocado, detidos e enquad!3<1Ós na Lei cÍe ~ Naciooal.
quedeveriaserrepclidopelo Senndo. O ;Dztem de admitir que daqui
Sr. Presidente, seria .............., traçor linhas de =peito i
se pode fa=afticos. e oJ~ basileitt> ""'"""ctfôca.
conduta do Parlamentar e do Po6ti<:o Sensdor Robmo mire.
FJZemOS uma aítica diferettc, nlo a ligeim,. mas a que se Cumprimento o Senador Robe!to Ftoire pelo fato de deixar claro
aprofundava numa mfonua"do Judiciário, aJ.ja tentativa se deu na que S. Ex• e o seu Partido estão na Oposíçio.. Mas o fato de estaAssembléia Nacional Comtituinte, nio apenas do anrttole exter- tem na oposiçio não pemrite ao Seuador e ao seu. Partido a perda
no9 mas da democratização intema. da cliseussio de uma Justiça da lucidez. que é finncJamcntal' neste momento pu:a a. sociedade
que seja mais .igiL que atenda. a todos os cidadios, e não a Justiça brasileira.
·
··
também dos privilegddos_
O
Senador
Roberto
Ftoire deiXou· cláro que as mormas silo
Claro que essa discussio tem que se aprofundar, não com
intimações ou com intimid•ções. mas cem a certeza de que este necessárias pua o Pafs. Oimprimento-o, pmque me pam::e que
essa atimde é a de quem quer cartnõuir çor:n o regime democrátiEstado brasileiro precisa ser refoauado.
co, de quem quer participar da detttocncia repeesontalivL
Essa en. a mioba proposta.
Lamentavelmente, o tempJ não foi o suftciente. Mas há
Como já foi dito :miteradamen~ acatt.mos de sair de uma
algo que deve ficar claro: o l'a1tido Pop~Iar Socialista quer ser eleiçãe> presidencial, do debo.te em pnça púhlica, do debate lll11lvés
contempodneo do fultlro_ Entendendo dessa forma. o Partido quer dos meios de coiiDJllÍ(:açâo. E mn candidato venceu, DO primeiro
participar da disaissio de como p:lderemos conslnlir esse futuro, rumo. com 35 milhões de vo10S. Há também um Coogrcsso, quase
que nio pertence s6 a nós, mas nós, oesta Casa. podemos cootri- que oa sua integra.lidade, renovado, à exceçio de um terço Oo Se-buirpua a sua construção.
nado federal Também viemos da ma. da pnça pública, do debote
Era o que ~a a dizer, Sr. Presideo.te.
no rádio e na televisão, portanto, com a le.gitimjdacfe t:OD.Cedida
Muito obrigado.
pela manifestação popular.

Bu-
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Todos temos le)!itimidade: o Ptmdente da Repóblica o
Congresso Nacional.
O Presidenle da Repóblica esteve nesta Casa pom despedir·
se de seus colegas de Senado, c afmnou desta tribuna:
''EnnmjnbR ao Congresso, em fevereiro, um conjmto do
ea>e11<1as que lW>DWn as sugcstllcs apresenladas i Revido pelo
Presidente ltlmlr Franco e altemativu dUcutida DO imbito do
Congresso Revisor. c:omeçmdo pelas duu quesll5es que. a maJ
ver, sio mais prementes, a J:CfOI:IDI. fiscal e ordem. ecoDbmica."
E po< o! sai o eolio Senador. eleito Presidenle da Repolblica.
a falu das mfomw da Coostituiçio e dos projetos que enviaria .a
Congresso Nacional.
Mais adiante. Sua ExceUncia """"'- de forma mais especifica, da DCCeSSidade da refoana da Previci&cia. dizendo que ela
deverill""""""'"' "'sob peoa do colapso da Ptevid&lcia Social."
Sr. Presidente. llio vou pedir a "'inselçio nos Anais da
Cua do d i = do Senador Femando llemique Cmloso.
Sua Excelência assumiu a Presidencia da. República o. DO
... discurso de posse. afumou:
"Vai ser~ mexer em muitos vespeiros pu:a completlr
a faxina e fazer as refOIDl&S estmturais necess.Srjas para dar efici&lcia ao saviço público".
O Presidente da Repóblica alonga-se em COIISidençiles a
respeito da neceisidade da "'founa da Calstiluiçio.
· · Sr. Presidente, Srs. Senadores, o legislador Constituilrte,
em 1988. estabeleceu a necessidade da rcvisio constituci.onal.
Lamentavelmente, o Congresso Naciooal nio pôde realizi-la,
mesmo potqUC a data. e o momento eram inoportunos: f'tm de
legislatura e v~ra do processo eleitoral. momentos ioadcquados, que acabaram gemndo o f'rac\sso da revido constitucio-nal.
O candidato à ~ciência.. da República. que nio teve o
apoio do :l:lleU Partido, foi à televisão e prometeu ao povo t:nsiiej..
ro - c o povo bmsileiro votou no candidato Fcmando Hemiquc
Caidoso- que promoveria zefonnas c::onstimciOaais. Fomm 35 milhões de lnsileiros 'l'e apoim:mn a sua proposta.
Elo 'l'alql= pais demoaático dO oomdo. seja FDmça. Eàtados Ullidos, AJemanb• quando vence 1l'm. candidato, vence a
base de um prognma.
A mou ver. o Seoho< Presidente da Repolblica está Qlmptio-do os compromissos de campanha clcilc:x:a4 os wmptomissos afirmados desta tribuna do Senado Fedet>le os c:ompeomissos do seu
discurso de posse.
Nobre Senador Roberto F:reire, não pretendo, nesta oporbluidadc, discutir topicamentc as propostas de emenda :l Constituiçio. Nio petendo faze-lo, e o meu tempo tamb6m nio per-,

mitiria.
-Quero acp1i festejar posturas como a de V. Ex•, que, mesmo
disc:otdaodo topiamcate, mesmo disc«daodo da visio que possa
ser dada a dtfermin•do projeto de rcfotma- é o caso da Plevidencia., a que V. Ex& especificamente se referiu-. mesmo situando-se,
com lucidez. oo campo da oposição. V. Ex• vem c diz qoe as refor- 1
mas sio necessárias para o País. que estA disposto a oonlnblir para.
o debate dessas. teformas, que :aio se nega a ofCRCCr, atrav& da
crltica. a1mv6s da contribuiçioque possa dar- V. Bxle o :leU Par-.
tido- a porticipoçio.
No entanto, Seoador Roberto FreiR:, Dia tem sido essa a
cooduta de outraslideraDças polltic:as. que acreditam que 6 posslvcl nio com argmneoto, mas com o jogo do abafa, revogar a ~

~
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O que não é possível é o jogo do abafa, como se não tivéssemos a legítimidade da rua, como se o Presidente da República
não tivesse sido eleito com o voto que veio também da ma.
Se for preciso, que se façaai manifeStações em frente ao
Congresso Nacional. que se façam manifestações em ootros. pontos. mas que apresentem argumentos contra a refonna comtitucional. como faz: e como fez V. Ex' desta t:ribu.na.
V. Ex" apresenta argumento; V. Ex• diverge. e é isso que a
sociedade brnsiJeira quer. Quem tiver divergências para com os
projetos de reforma const.irucianal. que ofereça sua divergência.
ela será bem-vinda. Mas que ela não venha com o jogo do abafa,
com a manifestação apenas do repúdio i. refoana. mas que vezlha
apontando topicameme onde a reforma da P:revidência é equivocada.
Todos falam. há muito tetnp), que a reforma da Previdência
é necessária. Queremos a oontribuição dos que discordam da refor~
ma da Previdência, queremos a cootribuição dos que discordam
das reformas econômicis. das reformas tributárias que virão.
. No entanto, dizer simplesmente que elas Dia são itopOitaDtes para o Pais. promover manifestações de rua sem apontar a divergência, sem apresentar sugestões e criticas construtivas, isSonão colabon com a democracia brasileira.
Não têm mais auioridade aqueles que nãÔ foram os vitoriosos nas umas. Não sào esses que dirão da conveniência ou não da
reforma da Constituição. Per isso. meu caro Senador Roberto Fn::ire, cumprimento V. Ex•. que, mesmo na oposição, não prescinde
do debale. não prescinde da colaboração.
O Sr. Carlos Bezerra- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Geraldo Melo- Permite V. Ex• um apsrte?
O SR. JADER BARBALHO - Ouço. primeiramente. o
aparte do n~ Senador Geraldo Melo que me havia solicitado o
aparte anteriormente.
O Sr. Elc::io Alvares-Logoem. seguida. nobteSeoador"Ja~
dez:, Barba.lbo, inscnwo-me também, e quero fazer apenas aqui um
lembrete: todos nós. evidentemente. temos. na oportunidade do
disaliSO de V. Ex•, o ensejo de fazer eco ao discurso do Senador
Roben.o Freire. Portanto. após o aparte do Senador Geraldo Melo.

eu me iD..sa;everia.
O Sr. Sergio Machado - Insctevo-me. Senador Jader Barbalho, após o aparte do Senador Elcio Alvares.
O SR.JADER BARBALHO- Concedo o aparte ao oobR>
Senador Geialdo Melo.

O Sr. Geraldo Melo- Semdcr Iader Baibalho, o

e:~:c:eleme

discurso que V. Ex• profere é o primeiro fruro da intetveuçio ex~
traoidúlária- que acaba de fazer nesta tribuna o Senador Roberto
Freire. Como disse a S. Ex•, desejo dizer em voz alta que podemos
até divergir. como V. Ex• manifesta divergências em relação a alguns pontos e a-algumas poSições expressas pelo Senador Roberto

Freire, o:iaS;-independenle disto, creio que-a dimensão do promm~
ciamento de S. fulo fofW que este Senado ficou maior depois de
ouvi-lo. Q.Jero cumprimentar V. Ex.J e. dentro do seu discurso.
juntar a minha palavra à palavra de V. Ex• nos cumprimentos que
já dirigiu ao Senador Robeno Freire que, acredito. são muito mais
acertadamente dirigidos ao próprio Senado do Bmsil. O Senador

Roberto Freire. a meu ver.- com o seu proiiUnciamem.o. de.seoca-

deou dois processos simultâmos. todos dois fundamenrais à sociedade de boje. A discussão sobre as ~fOIIIlaS. expungida de toda a
emoção da pre~são colocada deatro deste plenário. encarada cano
um desafio da bom presente, um desafio da modemiza.ção da nossa sociedade. E S. Ex•. com a sua autoridade e o seu pa.triqtismo,
mocracia IqXCSeD.tativa.
. as encara discute, segundo a sua 6tica, na altitude que este País
Este Congresso está- e deve estar- disposto e em sintonia espera que os seus homens públicos façam. na bcn. em que cada
cana sociedade. pua oovi-la.. Já o faz c certamente cxmtimwá fa- um de nós iremos dar nosso "tijolinho" para construir um novo
País. pelo qual os brasileiros estão espernndo e têm o direito de es~
zendo.

e
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perar. A segunda contribuição é que, partindo de S. Ex... é inevitá-
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O Sr. Elclo Alvares - Gostaria. inicialmente, de cumpriw
mentar V. Ex' pela mitgnlfica oportunidade. de prosseguir o debate
S<CUIJ<lando as palavras do Senador Roberto Freúe. Sou um politico libeml. A minha vida toda. até na afmidade da profissão. levoume sempre a um comportametllo em que o debate rem de ser aberto. O Senador Roberto Freim é um jovem com uma presença marcante na história política. do País. Poucos poUticos-brasileiros podem ostentar o cuniculo admirável de coerê:ncia. de persist&lcia e
de brilhantismo na exposição de suas idéias. Recordo-me, secundando as palavras do Senador Pedro Simon. que foi comovente a
campanha do Senador Roberto Freire como candidato à Presidência da República. Ouvi de várias pessoas uma manifesuçio de admiraçio, e me inclui, oa.quela época. entre os que tinham o prazer imenso de ouvi-lo falar, sempre com muita propriedade e,
no momento em. que este País começa a se preparar pata recons- acima de wdo. com um patriotismo indescritíveL A fala de hoje
truir-se. para edificar uma grande casa de sombra. segurança. paz e é uma adverténcia severa à esquerda brasileira. Ninguém pode
esperança pua seu povo, o Senado não esqucc:etá a contribuição perder a ótica desse proounciamento. Logo no início do prodo Secador Roberto Freire. pam este momento, e que V. Ex.• com- nunciamento do Senador Roberto Freire, S. Ex• nos conclama a
pleta. dJmdo-Ihe eco, com um discurw à altura da sua competência uma reflexão. que é fundamental: a de que este Congresso tem
e do patriciismo que V. Ex• também revela.
um labéu inapagável, quando não realizamos, na época oportuO SR. JADER BARBALHO - Agradeço-lhe, Senador Ge- na, a revislo constituciOnal. E nio se pode, boje. na esteira das
raldo Melo, as cousidemções feitas por V. Ex• e que muito contri- propostas da reforma, :reedi.tannos todo o processo. fazendo
com que seja escamoteada uma posição política que. infelizbncm nessa minha.inlervcnção.
mente. já é flagrante a esra altura. O Presidente· Fernando HenO Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Ex,.l um aparte?
rique Cardoso foi eleito em outubro, com votos de 35 milhões de
O SR. JADER BARBALHO - Ouço oom alegria o Sena- bmsileiros - não foi um bando de mazcianos que desceu no Brasil
dor Carlos Bezerra e, posteria:mente. o Senador EJcio Alvares.
e elegeu o Presidente da República e foi embota. E o Presidente
O Sr. Carlos Bezerra- Senador Jader Barbalbo, o discur- foi muito claro na sua campanha.. uma êampUma. feita de forma
so do Senador Roberto Freire foi de uma felicidade incomensurá- transparente e aberta; em nenhum momento negou essas refon:nas.
vel. Nesses llltimos dias vecho acompanhando pela imprensa oa- Então. o que é importante é o eixo do pronunciamento do Senador
cicma.l a tentativa de" se formar uma frente anti-:refonna no Brasil. Roberto Freire. Nós temos de debater pua encoDli3r um denomiAvalio que isso coostitui uma enotme asneira neste momento, uma nador comum que :represente a vontade da sociedade brasileila.
vez que toda a Nação anseia per ~sa reforma. As pesquisas feitas Quero frisar aqui, pc<ailiiO o Plenário do Senado Fedem!. o Presipela imprensa DO Congresso Nacional demonstraram que os Con- dente Femaudo Henrique Caldoso. em todos os momen.tos. tem
gmss&as. que ~ o povo brasileiro,. na sua grande maio- dito que o Congresso é a Casa do ajus.tc. Sua Excelência compmmde. na sua visão democrática, que não é· o dono refoona.. não
~ desejap1 essas refouoas.. Entendo que a esquerda não pode partu' pua o erro que cometeu muitas vezes IK!Sle PaíS: ir para o radi- é o Governo Q dQno da tefoana; esta reforma pertence ao próprio
calismo ao invés de ir para a democratização do debate, como pro- País. E nós não podemos. novamente, imergir no retrocesso.- Não
põe o Senador Roberto Freire. E foi essa tadicaliza.ção-que eosejoo podemos admitir uma poSiÇão tetrograda, e o proounciamento do
a "quarteladaTt de 1964. E foi essa mdicaiizaçãõ que aj.tdou. em Senador Roberto Freiio é uma csteiia luminosa que deve levar à
parte, scgumr o avanço social do B!11Sil. Não vejo, I"" exemplo, teflexão todos aqueles que se interessam efetivameote pelo destino
deste Pais, principalmcn!.e a es<p~Cida, qnc está tomando. inegavelhoje. quase diferença nenhuma """" a proposta do llOSSO Partido,
PMDB, e a proposta pn!gada, na lribuna. pelo Senador Roberto mente. um camiuho que não é aquele compatível dentro do regime
Freite. PensaJDO$ quase cem por ceo.to igual com relação à questão dcmociálioo para a1iDgirmos soluções OOIWllS. Guatdci do Senada reforma! Também não eXiste gfandes. divetgêocias com a pro- dor Roberto Freire uma frase que considero lapidar: ''Obstruir as
posta do Governo. c,1e tem ·gr.mde semelhança com o -que pn:gou reformas é obstruir a vootade manifesta da sociedade". E esta
da tnõuna o Senador Roberto Freire. Portanto. esse discurso foi de Casa. que foi eleita pelo voto do povo- o Senador Jader Barbalho
uma felicidade total Em necessário que se comeÇasse dar novo teve oportunidade de frisar isso. que emergimos das ruas e das
lUinO a esse debate, a começá-lo efetivamente__aqui no Senado e no praças pííblicas - não pode desconhecer a vontade da sociedade
Congresso NacionaL &se discurso é o primeiro marCo. é- o prim"ei- brasileira. Que se admita as manifes.tações contrárias - é da ínro cammbo nesse sentido. e espero que daqui para a frente esta dole da democracia- mas. também. é preciso frisar, não se perCasa. possa debater de modo comto. de modo coelCiltc, de mOOo mitindo que essas manifestações cbeguem. em determinados
:racional. do modo como pensa a maioria- da sociedade brasileira casos. à violência. que é evidentemente uma forma de fugir ao
que quer um Estado modemo, um pouco diferente do que aí está. debate democrático. Portanto, neste instante, senâo breve para
Portamo, quero parabenizar o Senador Roberto Freire pela sua co-- permitir a oUtroS Colegas interVenções que vão bomenagear o
locação, e tam~ aqui, reforçu as palavns de V. Ex•. oomo Lí· discurso do Senador Roberto Freire. penso qUe vivemos realder do nosso Partido. que tem colocado com precisão a postu:ra e o mente um momento importante. Tivemos. num discuiSO truncapensamento da oossa Bancada e do nosso Partido com relação a do pela inarredável posição do Regimento. uma fala que é digna de reflexão. E. não tenho dúvida nenhuma. esse discurso
esse tema. Muito obrigado, nobre Senador.
inaugura um novo ciclo de debates dentro da discussão da reO SR. JADER BARBALHO - Agzadeço a V. Ex'. nobre forma constitucional. Os meus cumprimentos, com admiiaçio,
Senador Carlos Bezerra.
ao Senador Roberto Freire e também ao Senador Jader Barbalho, pela pen:e"pção de oportunidade política de prosseguir. tamConcedo o aparte ao nolm Senador Elcio Alvares.
vel que as esquerdas ooçam a sua conclamação ao debate sobre o
novo mundo que está surgindo. Ao longo dos últimos anos vimos
feuecer um projeto de tealização, através do poder, de alguns sonhos: que auimaram multidões no mundo ínteiro. É possível que a
expcriCncia da planiftcação ccnlnll, da propriedade pública dos
meios de produção esteja encem.da como uma experiência da humanidade Mas o SODho de uma sociedade mais justa. mais segurã
para cada uma das pessoas que nasce. esse sooho sobrevive. A
utopia socialista não está morta. E todos os que amam o ser humano desejariam que estivéssemos chegando ao momento em que se
pudesse praticar o posmlado ~ de amaililos- ao próximo como
a nós mesmos. E vai ser dificil de fazer isso enquaiJto um disputar
com seu próximo o mesmo pedaço de pão. Por isso, acredito que.
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bém com brilliantismo, uma disalssão que considero fundamenta!
pua esla Casa. Tenho a imp!ossão de que boje. como se já não
houvesse os outros exemplos do Govemo, aberto agora o debate
com a CNBB, no caso da Previdência. esramos inaugurando uma
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inclu.sive a tr.t.Illita~o das outras refonnas. _Porque

essa. que fo1

CODStdetada essencial. se se m:ua nessa. anianhã ocorrerá a impugnação em :re lal;ão is demais, e o processo todo de reforma da
Constituição. consu:kado fucdamental - não para esse Governo,
fonna mais racional. lúcida e inteligente para fazer com que as re- porque não me .a.ru~m votar reforma constitucional para um perlofonnas se realizem. Através do debate, colocado com inteligência do de Govemo, como segurameme não anima a niDguém nesta
e acima de tudo com muito patriotismo, cooforme ficcu evidenle Casa. Anim.a~nos. fuer .1. ~foaDa coostinlcional para o País. Podenessa fala lapidar do Senador Roberto Freile.
se aprovar pl.a.oo ec:ooôa:Dco para um goVemo. mas mforma. constiO SR. JADER BARBALHO - Senador Elcio Alvares. tucional não ~ pa.n um ,p:ovemo. Ou a refcmna coostituciooal ~ váquero agmdecer a manifestação de V, &.•, que me leva a uma ou- lida e é villda pan a kX'!cdade, ou não pode ser interprdada de
tia coosidetaçio. Já ficoo claro, e o pnlprio P=identc da Repúbli· oulra form.a.
ca declarou na reunião do Conselho Político, antes de enviar a reComo LWr." dor um Partido que apóia oGovemonestaCasa,
fon:oa. que estava pronto parn. que o Congresso fu:esse os ajustes.
Até porque o Presidente da República, depois que envia. não tem eu me n:cuw a pa..,,.,-,;::.: deste jogo. As reformas são fundamenmais intervenção. A refOIDJ.a, como sabemos, em emenda constiru- tais e sào urgmtt' pano País. Há muito vêm sendo debatidas. O
cioDa.l Dio cabe a sançio e nem o veto; é competência exclusiva processo lepüat 1" ~~ MTl Jocgo. Quem tiver contnõuição a dar, que
- dê. Venha dt\.o.-,.:t:r aqut oo Parlamento, atr.av6s da imprensa, nas
do Congn:sso.
próprias man:f~g-.,-.r~ dr rua. Mas. acuar o Congresso Naciooal,
cós não ,. amo-,.._ í".l~,. rp.u desse jogo. Ou as mfonnas são fundamentai~ e 1.1r~~"~ fL~ <'Pus.. w não são; que sejam retiiadas de

Quando chegamos aqui para esta legislanJ.Ia, o Presidente
da República determinou aos MiDistros que mantivessem encontros com todos os Partidos políticos. N6s nos rwn.imos. So\n; a pauta.
refoana da PrevidêDcia, inclusive, foi distribuído um questionário,
O SR f 1 ( 10 .U \ 4RES- V.- Ex• me permite um aparte.
houve exposiçãó, se pediu contrituição. Agor.a., Senador Elcio Alvares, eu não aceito é que neobum segmemo do govemo, não acei~ nobre St"n...J...- Ja r h.:--..lb..::~. na coodição de Lrder do Governo,
to que nenhum setor de apoio ao govemo. a esta altura diga qué porque ~· ;., l"'"'"~ ...~ .. tn ('....- LL--ocimento.
agora vamos W:ar de pau la a rt:fOIDla da Previdência. Agora vai ser

desacelerado o processo de apreciação da proposta da Previdência.
Não! Foi dito teiteradamente, há longo tempo, que a Previdência
Social precisa de mforma. E eu sou daqueles que acreditam que
precisa. e passei pelo Ministério da Ptevidência.
Que a proposta do Prmdenie cb. República não seja aprovada, que a proposta do Presidente õa República seja emendada, que
a propo$ta do Presidente da República sofra criticas: mas ninguém.
muito menos o Govemo, pode admitir que agora vamos ietirãr de
pauta, pOrque se flZCIIDOS isso, eslaiemos negando todas .u proclamações anteriores, inclusive as do pr6prio'Pmsidente da República. que chegou a dizer que até a questão do salário mínimo estava
imbricada diretamente na questão da Previdência Social. Que venham as contribuições relativas à Previdência Social! Que se apresentem as alterações ao Projeto! Mas retardar! Como ri:tardar. se
se discutiu até a admissão pualela de uma emenda tramitando na
Câmara e ootta. com o mesmo texto. ttamitando no Senado? O Senha Presidente da Repúbli<:a falou desla tribuna até na engenharia
política para reformar R"gimeoto do Cougresso NacionaL Então,
como agora se recua? Por causa de duas ou três manifestações de
rua? Pelo fato de o Sr. Leooei Brizola ter-se zeunido com o Sr.
Lula. na A veDida Atlântica. no Rio de Janeiro? N"'ao!

Sr. Presidente. Sr's e Sts. Senadores. ai do governo que não
sabe ser governo, cano ai da oposição que não sabe ser oposição!
A tramitação já é longa: dois turnos na Câmara, dois turnos
no Senado: ap6s as 40 sessões na Câman., longo processo no Sinado. Porque retirar de panra? Porque há divergência? Mas qual é
a divergência? Se houver divergência, que seja apresentada. comO
o Senador Roberto Fteiie disse aqui. indicando o.ode há defeitoS
no texto da emenda. Mas retirar o tema da pauta, retardar simplesmem.e porque lideranças políticas petdedotas :oas últimas eleições
são contra a reforiD;l. mas não dizem onde!'? E a partir daí. neste
processo. se houver recuo. haverá a possibilidade de contaminar

O ~r ~·· \.t.duldo - Gosraria. de me insaever em seguida.

O SR J \[H R I .\RB4LHO -Cciio muita honra, Senador
Eic1o- A h .a..'T', l.~ -r.. o<la. o~i o aparte ao nolre Senador
56-g:Jn

~h.a>}.

O ~r ,.._ •. o\,h.ro. ~Jader Bubalho, V. Ex• falou cam 1.1..0a r-r.· • w ~ ~~kll.l 1 posição dó Presidente da República de utc.~ l ~e...lb~,_-."»d& Boje mesmo, nos jamais do País.
esta.m:K 'o't'n.i · um.. at.lloi<Jir WtJ'lii'OU. afnmativa. corajosa do Presidentt:.OJ w_JI. w., t.s.l'irat-. du-que vaimexerem.todososvespc-iros. &. f'fT' ~ ,.-,.. • "''arma vai prosseguir. Quem faiA em
nome dei c..""""'"' • ·-· ~~ da República. Como Lkler do
Governo P''"" a~ ..-..-«a• 1w ~ sua lrm.qililidade, que em raenhum momrn&o · ma lf'&lcamw pca os partidos que também
apõia.m o(,_ ... """. ' W'abc~ «GYcrsado com outros Uderes- foi
adnu!JCU ~..,. _. r- '{'<1'11rw de' que .s refotmaS submetidas 1 ~
ciaçio dL--. (., .- .,...... • ~ cpalquer tipo de retardamento, ou
mesmo. e- &J ~ 1 r.-»nc u drs:&& causa que defendemos com tanto ideal.~ n-~.~n~ .,.,..,.,. ~tas. Posso assegurar a V. Ex•. na
condaçãro Qor- _l toJn 4 í .~.,que a posição do Presidente é corajosa. Vl~\"'1!';-.u ~ C•llf""f'r.W cem a campanha que realizou, quando
se elegeu. bn ne-nhum ~10haver.í:rccuo.Saberemoscumprir
isso com deiC'rmu-~• _ ~tenho <hhrida_nenh_tun!l. Senador lader Barba!ho dr -~f' \ ba '&e'D. um dos líderes mais biilhantes na
defesa dessa.~ c.au ~ qu~ ~() pertencem ao Gov~ ~ sobre-

wdoao PaiS.
O SR. JÃDER BARBALHO- Senador Elcio Alvan:s. em
nerihum momento afamlei qUe foi o PresideDle da República. mas.
sim. autoridades ligadas ao Governo. em comentários publicados
pela imprensa. O próprio Líder do Govemo. na Cá.maJa dos- Deputados, onde trnmita a reforma constitucional. admitiu isso. e o noticiário da imprensa está aí..
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Reconforta-me que V. Ex.•. como Líder do Governo nesta têm mais força. o FMI não é mais capaz de conrrolar esses capiCasa. faça essa afumação. Isso porque, na semana passada. todo o tais. Tudo ísso está mudando. Portanto. temos que reformar pronoticiário da imprensa. inclusive uma manifestação do Uder do fundamente a sociedade. Agora. só fazemos isso ca:n coragem.
Governo na Câma:ta dos Deputados. foi no sentido de que a refor- sem medo de cara feia. de pressões de ~s oo de privilema da Previdência sofi:eria. um tetaniameoto. de que ela já não giados. E é isso que o Governo Femando Henrique fará até as úhimas conseqüências. O nosso Partido. o PSDB. que é o partido do
mais seria prioritária.
PR:sideme. da mesma forma que V. &•. não aceitará recuo; mas
Dentro dessa linha. quero que saibam que não me feriu qum:mos avançar, disaltir, aperfeiçoar. A reforma da Previdência
aquele que tem medo de ancganhos. Posso reaJar diante de argu- tem que ser discutida profundamente no Congresso. Vamos aper·
mentos. mas não de aneganhos. D.t mesma fonna. o Govemo deve feiçoí.-la, discuti-la. Por que laDto medo de discutir essas reformas
aceitar & crltica., deve aceitar o debate, deve aceitar at6 as al.teta.çõ- no Brasil'! Foi porque nãO tivemos coragem que. no ano passado,
es que o CoDgresso Nacioaal veaba a faur, de foana demoettlica. fugimos do debate e continuamos convivendo com a miséria. com
O que nio se pode 6 aiar um clima, que me pam:e profundamente a pobleza e iopstiça, que s6 iremos mudar ca:n congem. F100
artiílCial para inviabilizar a atividade legislativa do CoogRSSO Na- muito contente ao oovir os pralUnciamenfos de V. Ex• e do Senaciooal,. retardando Idonn&S' coosidetadas urgentes há muito tempo dor Roberto F~ire. pois é esse o papel que o Senado deve exercer.
pamoPals.
começar a discutir o dCStioo da sociedade brasileira. altemativas.
soluções. aperfeiçoamentos, pam que possa..,. <X>IlStitlir. Fico
O Sr. Sérzlo Macãado- Pemlite-me V. Ex• um aparte. no- muito triste quando vejo líderes se organizando contra a refoana..
1m: Senador Jader Baibalho?
Por que. ao invés de se organizar coDlr.l. Dio JXOPàe uma reforma
O SR. JADER BARBALHO - Com prazer. ouço o aparte difereme 09 algo em que possamos avançar? Temos que fazer a
democrncia a. favor da populaçio e não contra a refomta, porque
do no!= Seaador Sérgio Machado.
contra a ~founa é manter o status quo, a injlstiça. a miséria. os
O Sr. Sérgio Machado - Nesla IDll!lbli. estamos IODdo do- privilégios e os cartórios. e não é isso que queremos, nem o que a
bates exllemamcal<: imparlallles. O proauociameoto do Seaador
Roberto Freire foi muito importante. S. E,x1 lembrou, com toda. a
clareza, que temos uma sociedade profuodameotc injusta, que cfis..
~a maioria da. população. Pata que isso mude, ~os que
cootrariar intemsses. QUem Dão quer mudança está agindo de forma reacionária. conlra o processo. Ninguém pode querer a manurençio dos privilégios que existem boje. E ninguóm pode ler á iJu.
são de que vai fazer uma reforma. com tapete vermelho, sem a reação daqueles que boje gozam dos privilégios das ~s. gru·
pos privilegiados dos qu.US a sociedade bmsileim está cheia. Essas
refoauas visam o quE? Foi este o COIDJX'OIDÍSSO que todos assumimos em palanque: democmtizar a sociedade brasileÍia e permitir o
acesso 00 conjmto da populaçio aos beneficias do desenvolvimento. E isso vai ter que mudar. Nio posao cnteo.der que as pessoas se xoal!;em a participar desse debele. DisOOido do Seaador
Roberto Freill:, pois o - Femaudo Hemique mandou pam
o Congmsso a. sua pltP)Stll. a sua visão. a sua ópti~ e n6s temos
que debalb-la. No Bmsil. quando o COIJ8=S9 mlda alguma coisa.
há a mania de pensar que está a.cooteceodo um graudc mal. um
grande crime. N"ao! Estamos ganhando par.!. fazer mudanças. pam
disaJtir, pam aperfeiçoar, pam poder avançar. pam poder c:oastiUir
o consenso com a sociedade. Estamos aqui po13. participar desse
processo e não para carlmbcir papel e dizer que é assim. tudo bem.
Temos que defender as idéias em que acreditamos. Nós que estamos filiados, que apoiamos em. palanque essas propostas do Presideme Femaodo Henrique, vamos defendê-las aqui. Concordo inteiramente com o Senador Jader ao sentido de que não podemos
voltar attás. Uma resistência aqui; ouua acolá, teilbo experiência
com isso no microespaço ceaienSe, pode fiZemOS uma reforma
profunda. Houve reações enormes. Foram dois anos de muita resistência. Mas temos que ir para frente. pois o nosso compromisso
é com aqueles que muitas vezes não têm como falar. a maioria desorganizada. a maioria que não pode se expressar. Para podermos
chegar lá. temos que muOar essa ordem. Esse debate iniciado pelo
Senador Roberto Fn:iie é fundamentaL O mundo mudou. se tiansfotmou. Não podemos querer ficar numa sociedade que já mudou.
Tentar aperfeiçoar a que está aí é desrespeito ao passado e ao futuro deste mundo seDJ, froJlleira. que se interüga. Não temos como
controlar o capital especulativo que aí está. os bancos centrais mo

sociedade b!asileiia deseja.

O SR. JADER BARBALHO - Agruleço. nobie Seaador
Ex• dá ao meu discuxso.
dentro da provocação demoett1ica feita. desla lriruoa. pelo Senador Roberto Freire. Inclusive festejei o fato de o Senadol' Roberto
Freim, de forma pedag6gica. ter iniciado o seu di:sam:o se silllando )X)liticamenl.e., mas não se excb.lindo, de fmma alguma. do debate democr.itico em tCXDO dessas questões.
Sétgio Machado, a ronlribuição que V.

Quando me animei a vir a esta TnDuna. na manhã de boje.
não foi par.1 dar seqilência ao debele. tio in.........., e lúcido.
provocado pelo Senador Roberto Fieire. oU par.!. disaJiir tópicos
das reformas; foi pua discutir a questão central neste momento,
da necessidade ou oão das refm:mas no País e da. necessidade do
debate. •

Coocordo que o Sr. Leonel Brizola possa ler reparos a fazer, que ele possa tercootribuições e ugumentos a ofem::er; entio
que o faça. O mesmo vale também pam o Sr. Luís Inácio Lula da
Silva. ex-candidato à Presidência da República.
Sr. Presidente. Sx's e Sxs. Senada'cs. repiio. o jogo do abofa. este não contribui para o processo. não ajlda nem o Congresso

e muito menos a sociedade brasileira. Recuso-me a somar com
aqueles que. como escreveu Jean-FraDÇOÍ$ ReveL no seu livro
Tentação Totalitária. democmtas, se acovan:lam aos anegaDhos,
seja da diieita ou da esquerda radicais. Determinadas democracias
têm fracassado pela tibieza dos democnltas.
N""ao excluo ningUém. A sociedade pluralista. a sociedade
demoetática nio deve excluir ninguém. Não sou preconceituoso
ideologicamente. O Sr. Luís Inácio Lula. da Silva pode ter excelentes idéias. e alé acredito que as tenha. assim como o Sr. Leonel
Brizola. Eles estio na obrigação de ofem::E-la.s à sociedade brasileira. de ofered-Ias ao debale. Agora, não se pode é votar nesta
Casa ou tomar det.enninada posiçio porque o Congresso vai ser
acuado lá foxa por uma manili:slaçio. Eu. segumoente. tai cano
V. ExJs, tive mais votos: do que qualquer manifestação que se possa fazer na frente do Congresso Nacioual, e mu:ito& mais os teVe o
Senhor Presidente da Rep(íblica.
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O Sr. Roberto Freire- Pcmrite-me V. Ex.• um aparte, Senador Jader Barbalho?
O SR. JADER BARBALHO -Ouço. com muita alegria, o
Senador Roberto Fmire c, posteriormente, os Senadom: Casildo

Maldaner e Vllson Kleimibing.
O Sr. RobertD Frdre - Senador Jader Barbo.lho, iniciaJ..
meDle gostaria de agr.uiecer a V. Ex• por ter dado contimlidadc a
esse debate. Devido ao tempo "'gimeotal, aio se p6de aprofundar
algumas questões, mas V. Ex• agom as abotdou, eu diria, de forma
tamb6m provocativa do ponto de vista dem~co. assim cano
alguns ~partes. Tenho a impressão de que o Governo oi.o deve ter
receio de recuos. Qualquer governo. quando lUODbecê um erro,
deve ter a capacidade de mcuar- isso é normal. No entanto. é nítida a intenção do Govemo de, mesmo com o erro, partir para o
confrooto. Vejam o equivoco que foi o Presidente Fernando Henrique e seu Govemo considetarem como detrota do Governo o
fato de a Comissão de Justiça da amam dos Deputados ter desmembrado a emeuda da ~id!ocia... A Comissão tinha que ~
membrar a emc:zuia, e não apenas em qualro temas, pois bá ocla diversos temas. E uma proposta que talvez devesse ser tetirada. por
ter, no seu fundameniO, algo evidentemente autoritáriO. Quando o
Presideme quer l'etomar às Ie,gislaç:ões constitucionaiS da ditadura
mililar, tetir.ando a compet&cia do Congresso Nacional de legislar
soln seguridade social, evidentemente isso é incompatível com a
história, com a pn\pria pe=nalidade do Senhor Femando Henrique Cmloso e do seu Govemo. Talvez visões autoritárias, que
também existem deotro do Govemo, o teuham levado a pensar que
uma mudança oa Previdência é algo tecuocrata; e mais, que a refocm. da Plevidência será feita para resolver um problema de cai-

xa. ou a sua falência~cu o seu colapso imediato. quando outras formas poderiam ser adotadas.. O que se discute é a mudança de um
sistema que, do ponto de vista estrnt.égico do desenvolvimento que
estamos experimentando, e do ponto de vista demográfico. criará,
aí sim. talvez a sua total desesttutniaçlo, mas a médio ou longo
pi3ZO. I; devemos nos preparar pam isso - um estadista tem que
ter essa perspectiva. O problema é que o .Govemo, ao mandar a
emenda da Previdéncia.. como tantas outms, e com alguns recuospcllqUe não_mandou a da tofonna fJ.SCa! c tributária, que, talvez,
seja fundamental pata a ~ estabilidade do Plano Real? -.
maudou..a com umà visio profimdamente errada. de desconstituciomdização de algo que significa a vida das pessoas. Que segurança bt na discussio do sistema da Picvid&cia, se não se derme
claramente qual é o novo sjstema e se remete o problema para a legislaçio- que não é nem mesmo a complemeJllar. porque dessa o
Govemo Dio gosta.? Há ó medo de que sejam editadas medidas
provisórias, tal como o Presidente teve a insensatez de fazer. ioclusive na emenda. da. Previdência. c:olocancb uma medida provisória
como uma legislaçmo que deveria ter sido observada. O próprio
nome indica; é um atentado até ao bom senso. A intr.mqüilidade
de se pensar em uma legislação ordinária tegulando o novo sistema evidenlemente leva à denota certa. dessa mudança. que é essencial. e por isso mesmo tem que haver recuo. para que pos~mos
tediscutir. Por que o Govemo não iDicia, por exemPlo, o processo
da mfosma da Plevidéncia acabando com os privilégios abusivos
das aposentadmias especiliis? Ele mandru algo, mas por que nio
se cingir a essa nmdança. e aca.bar cem a oossa aposentadoria, que
é abJsiva? Porque nio acabar com a dos jomalistas? Por que. primeiro, não di.saltir o que significa professores uliíversitàrios aposentando-se com 2S anos de serviço, no auge da sua maturidade
inteledual. criando o que estamos. vendo aí, universidades br.:tsileita.S fechadas. f.UqUC faltam professoreS, que não assumem a sua
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responsabilidade social DliDl pois de analfabetos. num país onde
quem consegue chegar A universidade é um privilegiado? Por que
não começamos a discutir que aposentadorias especiais são para
atividades insalubres e perigosas- não insalutm.s e perigosas por
categoria. mas por quem reahnente exerce a atividade insalubre e
perigosa; nlo pua quem apenas trabalha em uma empresa que
possa ter essas. atividades, mas por quem trabalha em ambientes
que têm contato com elas? Por que não COmeçam:J.OS a discutir
isso? A partir dai, veremos que essa mudança de sistema. em ;oe..
nhum país do mundo democrático, se fez sem envolver gerações.
Quem fez mJdanças do dia para a noite foi a ditadura de Pinochet,.
fuzilando, reprimindo. Num ~gime democrático - e estamos vivmdo num regime democrático, com um governo democrttico essa discussão tem que ser mais aprofundada. Temos que ter alter~
nativas. V. Ex.• disse bem: todos estamos aqui sendo chamados a
essa responsabilidade. Mas não temos que ter açodamento. porque
não houve numa questão onde poderia ter havido. que era complexa.. que poderia ger.rr polêmica, mas que se referia a instiwições
públicas, governos e ~feitun.s, junto com o Governo Fedeial: foi
a questão Po lributo, das competências CODCOll'CD.tcs en~ os vários níveis de governo, que foi difícil e onde o Govemo recuou.
Por que o recuo aí? Por que não eufrentar essa questão? Porque
isso pode significar também uma perspectiva que o Govemo tanto
anunciou. mas que hoje está s6 na retórica: distribuição de renda,
mudmça dessa estruturas. Nenhuma dessas reformas que aí estão
propostas - talvez a da PR:vidência, mas a longo prazo - implica.
necessariamente, mudanças substanciais que incluam os excluídos
ou que acabe com a injustiça social. Parece-me que o Govemo
hoje mesmo, com essa posição, enua em confroniD com a Oposi:
ção. O Presidente da República tem que chamar a Nação para o
diálogo. Não tem que iocentivar a formação de oposição ã sua pesSQa, i Presidência da República. O coo.froo.to está-se dando aqui.
A~ suas Lideranças devem enfrm.tá·lo, devendo o Presidente da
Replbli? aguardar o pronunciamento soberano do Congresso NacionaL E claro que influindo alr.lvés das Lideranças de seus Partidos, mas não enfrentando dirdamente. até porque se toma fácil
uma palavra descabida. um momento de intranqúilidade. Quero tatiflCU que. na primeira vez em que o Govemo tenta enfrentar
questões estrullnais- inclusive sem pOOsar de uma refoana consútUcionaJ. -, como é. a questão da estrutura agrária.- da leCSIIUbliação fundiária. algo por que há muito tempo se vem lutando neste
País: por ocasião dõ anúncio da desapropriação de um milhão de
bectlU;eS no Ceará. perdeu-se a discussíio do tema. que era importante inclusive para a esquerda pedir novos milhões de hectares,
em um país Com tanta tetm e movimentos de homens sem-tena.
Perdeu-se essa oportunidade pela discussão, da falsa esquerda e
dos especuladcres. de algo que Dão era apropriado. mas que precisa ser esclarecido, porque esse processo de diálogo que estamos
enfrentando aqui é o que pode ajudar. rcao a aprovar a tefcrma do
Govcmo- porque ela será. modificada-. mas a mfcmna do Estado
brasileiro que o Congresso, o Govemo e a sociedade possam ter
como melhor pua sermos cootemporâneos do futuro. Muito obrigado a V. Ex,.J.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa comunica
ao nobre ozador que o tempo de S. Ex,.l já estA esgotado e lembra
que. se for conceder mais apartes, que sejam breves e que logo
.
conclua o seu pronunciamento.
. . . . O SR. JADER BARBALHO - Senador Roberto F,.;,.,
o meu pro.ounci3Illento dizendo que não haveria tempo e
que. ponanto, não seria esta a oportunidade para debater topicameDte a refoana. Mas vamos tê-la, e desde já me animo i discutir
miCieJ
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com V. Ex.• a refotma da PrevidSocia Social, sem tomar partido
aqui de que a R:fotma proposka pelo governo deva ser aprovada
como foi enviada. V. Ex• pxie dar uma grande coruril:lllição. e é
isso que desejamos. Os cutros também podem dar. O que desejamos é exatameote a contribuição, pmque a tdorma. da Previdência
não é para o GQvemo remando Henrique: a tefoma da Ptevldência é para as ptóximas gernções de!>te País. Então. não vamos discutir reformas pensando no Palácio do PlaDalto; vamos discutir reformas pensando no fullliO do Bl2Sil- É isso que desejamos.
Sr. Pn::sideute. ainda concedo o aparte ao SeDador Casildo
Maldaner e ao Senador Vilsoo. Kleimlbing, e estou =to de que V.
Ex• baved de me ganmtir a conclusão do meu prommciamento.
O Sr. Ca.ildo MaldaDer - Serei breve, meu caro Líder,
Senador Jador Barbalho. O Senadoc Roberto Freire ensejou, nesta
ma.Dhã. um grande debate. Eu estava pam viajar, mas fiqUei até
agora, potque não podoria deixar lr.mScomr a oportunidade de me
manifestar, eu que tive a honm de estar. dul"lUlle um mandal.o na
Câmar.l. dos Deputados, de !983 a !987, ao lado de Robetto p,.;.
n::. É bem verdade que o partido de S. Ex1, nesta Casa, oio tem outro representante, mas, DO Brasil inteiro, a ~tação proporciooal é grande, haja vista que o prefeito de Fl.orian6polis. nosso
amigo ci>mnm, é dç !'PS. A representação de Roberto Freire hoje é
nacional e =u precisava uazer esse teStemunho no dia de hoje ao
Senado. E V. Ex•, meu Líder. Senador Jader Barbalbo, deu seqúência ao debate proporcionado pelo Senador' Roberto Freire.
Isso. sim. é abrirmos o debate em oível nacioml. S. Ex1 coJooou à
discussão propostas e a iDtenção de sentar e discutir. Também comungo com V. Ex1 neste instante, Senador Jadcl' 8aibalho- e me
dirijo ao Lider do Governo nesta Casa, Senador Elcio Al~ -,
no sentido de que aio pode haver recuo. Não pode. Lembro-me
bem de que, no dia da posse. dia 1~ de janeiro, o Presidente daRepública lamentava: "É pena que o .novo Congtt:sso também não es~
teja tomando posse neste insUnte- É pena que meu Gc>vemo terá
que esperar 30 <fias para que o novo ~sso tome posse, para
que eu ~sa enviar as propostas de tefottna.._ A Nação não pode
esperar esSe tempo." O desejo do novo Ptesidente eta compãrtilhar
com o Coogresso que estava amUI)j,.-to a DnplaittãÇ:io das tefor.
mas. Pois bem, assumimos, estamos já em fm< de março. Entendo
que o carnavãJ. das teformas é agam.. não podemos esperar, temos
que avançar. O debate deve acontecer agora. Se deixamos transcorrer o primeiro semcs~ e avançamros a16 agosto, setembro, falando em :refon:oa.s. vamos <:ansar a Nação. O mcmento. onda. o
camaval das refOIJDaS é agom. porque daqui a pouco pode vir a
.essaco. diarinnir. ânsia pelàs motmaS- o momento para debatermos é agOia. c oSenadorRobettoFreiretrouxe uma ,grande cootribuição.Precisamos faz,cr o melhor para o País. Muito obrigado.

a

O SR. JADER BARBALHO- Muito obrigado.
Ouço o nobte Senador Vilson ioeinübiDg, antes de concluir
o meu ptol:lUDciamento.

O Sr. Vilsoo Kleinübing- Senador Jader .Barba.lbo, muito
obrigado pela oportunidade. Todos os seoh"!'" sabem que a miIlha formação política se deu no Executivo. E a primeiia vez que

patti.cipo de um tx:abalho no Legi!õlativo e de plenário. Mas registro, com muita alegria. a homa de ter puticipado deste dia aqui no
Senado l'edCr.ll Primeiro, pelo discurso do Seoador Robetto mite. Quero dizer a S. Exa que me sinto orgulhoso de ser seu companheiro no Senado. Vamos estar em trincheiras diferentes. mas estoU orgulhoso de t.ê:-lo na oposição. Vou apoiar o ~idente Fernando Henrique. pozque acmlito nele. Segundo, pelo debate pro-
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vocado pelo Senador Jader Barbalho. Vou poder dizer em Santa
Catarina que valeu a pena estar aqui com. V. Ex.ls.. Espero que a
imprensa brasileira dê. o mesmo destaque que deu aos lDOVimentos
contra a reforma ao di.scur.;o do Senador Roberto Freire e ao deba~
te que V. Ex's, Seoador Js&. Bartolho e Senader Roberto Fioin:,
me permitiram ouvir boje. pela :maDhL Muito obrigado. Foi uma
homa tê-los ouvido boje.
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado, Senador
Kleinübing.

Sr. Presidente. ao encerrar, quero mgistrar que, se o País
perder a opommidade deste ano., não sei se no ano que vem as
cctJ.dições serão as mesmas. Duvido. Sr. Pleside~e. ADD que vem
é ano eleitoral Temos um Presidente ~temente eleito,. p:»tanto. legitimo. Um Coogrcsso também eleito, legitimo. Um piaDo de
estabilidade econâmic&. Reservas que nenhum govemo na história
deste País teVe. Inflação contida. Elcpcclativa esperançosa da sociedade lnsi!eira. Retardar este IDOIDellto, Sr. Presidente, pode ser
perder o IllODlOD10 opot1W:IO- Muito <>brisadoDlUilJ!Jk o discurso do SrJad~r Barba.llro. o Sr.
José Sarney. Presidente, deixa a cabira t:úJ presidêw:ia,
que é ocupada [Mio Sr. Nabor Júmor.
O SR PRESIDENTE (Nabo< Júllior) - Coo<:edo a palavra
ao nobre Senador Senadoc Casildo Ma:ldauer.

O SR. CASILDO MALDANE'R (PMDB - SC). Pronuncia o seguinte discurso..) -Sr. Presidente. Srls eSrs. Senadores, o Brasil ~ta sua pior crise no setor agdcola. O sucesso
do Plano Real em sustar o nosso cr&ico processo ioflaciooário
vem tendo como cootriipartida a m.anuteDÇão das taxas de juros
poo:a o fmancia:m.ento à produção em níveis inauditos. níveis que
imPossibilitam até mesmo os grandes plantadote$ de fazer-~ a
suas dívidas com as agências de ctédito zmal. quaiido cbega sua
data de vencimenro. Pode--se apenas imaginar, SeDhor P=idellte.
o que Itão se~ com-os pequenos produtores.
Para que não eu precise imaginá.-I~ nem me pemüta mentir.
Sn;. Senadoccs. J>O$SO afumar que tenho nocebido mmifestações de
todo Estado catarinen.se. do oeste ao sul inclusive acabo de teteboi uma cana, proveniente dO mmicípio de Vtdal Ramos. assinada
pelo Prefeito e pele> Presidente da Ci:maia de
daquela
cidade do Alto Vale do ltajlll, em Santa c.tarina, bem como pelos
presidentes dos síndic:atos de trabalhadores rotais daquele c dos
outros oito municípios da microm:giio. Em seu estilo di:reto, nesse
documento que intitularam. como um manifes<o. ''Carta de Vida!
RliDlOS ", aquela gente simples pinta um quadro desesperada- de
sua situação de inadimpléocia petliDte um sovemo q1e lhes prometeU um tratamento que, cm seguida, descumpriria..

v....-

O uso da Taxa de Referência- TR para a correçio das dívi~
das dos agricullotes é o mais recente e claro exemplo dessa iDcoetência. Justamente agcra, quando a estabilidade econômica fez desabarem os preços dos produtos alimentares, em puti.cular na extremidade do m=ado ~- ao produta, o Gov<m> vem e aplica
às dividas dos agricull= esse fiunige<ada índice. que SOOleDie tinha
sentido Da t!'CODOJllia inflaciooãria anterior A nova moeda.
Endividados com os pro_gmnas do FINAME Rwal e do
Ctédito RumL impossibilitados de pagar e de contrair os empréstimos necessários ao plantio da proxima sa:fm.. os agricu~ Catarinenses, reivindicam o comprimento do Memorando de Entendimento de oito de junho do ano passado. assinado pelo então Ministro da Fazenda Rubens Ricupero, pelo qual 'o Ministério ganmtc
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aos agricuhores a abertura de um leque de soluções para o proble-

ma da suas dividas.
Do mesmo modo, pedem a dilação por rempo indetemrinado dos JDZOS de pagamento de todas as dívidas COillmidas pelos
pequenos e miniagria:lltores através do Fm'AME Runtl oo, pua os
já ina.dímplentes, seu refinanciamento por dez anOs, com dois de
cazincia. Desejam também a suspeosio das cobi:anÇas jidiciais
dessas dividas, para que não se vejam impossibililados de plattar a
próxima safra. Clamam a aleoção, ainda, pora a nc<:essidade de
rcestruturnçáo, por parle do Govemo Fodmtl. dos progtamaS de financiamento .l produção como o FINAME. incluindo a eliminação
dermitiva do uso da. lR, com caráter retroativo sobm a divida já
vencida..

Os pequenos agrirultores de Santa Catarina e do Brasil :rei~
vin<licam, outrossim, que as p!<Staçã:s ji pagas sejam =-Iouladas, tendo-se em vista essa proposta de supressio mttoativa da incidêl>:ia da TR. com o aidi!o resu11me =do~ pua quitaçáo de pait:olas devidas oo .unp!esmeme devolvido aos devO<bos.

Contudo. Sr. Presidente, a persistirem os impasses resultantes da política. fllWlCCtr.t do Governo Federal, e que foram tão dese$petadamente denuoclados por aqueles sindicatos rurais. breve
e~mos com uma multidão de migrantes às portas de nossas cidades, trazendo a CTtSe urbana que até agota fomos capazes de evitar. Se nada for reuo. muno bmve Sanla Catarina se unir.i a outros
Estados ex:porudott:l; de camponeses que se deslocam para os
gnmdes centros u~ do País.

Por todas tu&S n.z.ões. creio ser necessária a alteração dessa
p:>Jítica de f~ rut11. com a elíminação do uso da TR e
o atendimento a:::naiu&o das reivindicações dos agricuhores. Não
permitaD::IOl que- o "trus do h.odo rural contagie Santa Catarina.

Era o

qut ru tmh.a .a

dw:r. Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR- PRESIDE."l'E (Nabor Júnior) - Concedo a palavra à no~ Seo.acia':l Be:oed!t.a da Silva.

A SRA. BENEDrr A DA SaVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso ~a: "'"ls.lo do orador.)- Sr. Pmsident~. Srls e
Em seu apelo rmai. os produtores alertam diamatiCamcnte o Srs. Se~ r-aro-or f"ft''5'!'nlr oo Congresso Nacional o Sr. Piene
Govemo para fl possibilidade de que. manlidas as atuais políticas Sané. S~~ (~ da. Ar:ustia Intemacional. Sob auspício da
de preços mínimos, de crédito e fmanciamento ruraL de seguro nossa 8aix::a:iL hrtó o._, 1 ~~ faloo aos membros desta
agrícola, de .assislência téCnica. além das de saúde, educação e pre- Casa sobt:- au..·~·b tna:~ ~ ~ilos humanos intemacioDaL.
vidência. dificihÍ!enle eles poderão continuai trabalhando e viven·
[)ucorm; 'Ru trma.uc a sobre a caminhada histórica e desado no campo. A retirada dessa gente das atividades de produção
ruraL Sr. Ptt:sidcote, cocstituiria vetdadeiro desastre social. Lanto fiadora da Anu:...a L"IV'm.a.:k-..:W fn:nte as práticas de tonuras e te·
no sentido da queda da produção rural quanto no sentido da acu- pressões ~~ntr D>- • munrJo..~ modemo. Ao mesmo tempo lembrou
a esu. C.as.a d.,--. •. ou:tT' lfii.Ii.K-· &. nação brasileira. a panir do promulação populacional nas cidades.
cesso de rt'dro.•n.w.a.,.a. · d.> Pais. de se fazer valer a cidadania e
Srs. Senadores: como é do conhecimento geral. meu Estado direttos buel&OI~ .. ~- ~uas primordiais na construção de
de Santa Catarina se caracteriza por Uma esiiUn.na ·econõmica uma soO~ a ..... • a. ~ou or ·rntrTni..
equilibrada. em que a pequena prQpriedade agricola ~na na
•
f\tc-Uf' t"ç;'r""X .lr l&.rrr ru:nprir as leis neste país que gaxanta
maioria de suas sub-~egirl5es. Nunca sofremos, pelo menos até agora. dos problemas comuns a oulrils UDidadeS da Federação. resul- o sa~ d..I:T•-·• D-ttl.Ult..._ quc:l:'mos registrar nos Anais desta
tantes da expulsão dos camponeses da terra pela concentração da Casa a~· -.l. ..).•'Wlli':~ID ..MemorandodaAnistiainternapropriedade nas mãos de alguns poucos la_tifundiários. Somos. por ci.on&lao Gt""nn. -11 Jt t-p~..o~"·ba Federativa do Brasil aos Goverisso, uni dos poucos estados brasileiros a apresentar uma popula- nadores dm bt.ao.).• ~ ...._,. Mrtobros do Congresso Naciooal e o
ção bem espalhada pelo interior, com umã capital modestamente Disamo chnp.k· ..... \otr~ do Congresso Nacional da Repúpovoada e sem problemas 'de cn::scimento excessivo. A Va.Dtagem blica Ndrnlnoa ,Jo.- f\n~; ;u Plc:rre Sané:- Secretário Geral da
de ser pequeno tem sido, assim. a gmmtia de menor tensão social Anisw. lnann.: li.'lO&..
nas cidades catarinenses. que Dão apresentam o explosivo inchaço
t• ><'! to(f'TrJ A QUE SE REFERE A SRA. BEpopllaciooal das metrópoles de outros Estados. Essa é uma caracNWrT'
l>A VI>' l., SEU PRONUNCIAMENTO'
terística cm nosso favor a que não podemos renunciar. -
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Discuno dirigido aos l\fembros do Congresso Nacional da República Federativa do Bra:ul

por Pierre Sané,
Secretário Geral da Anistia Internacional
Brasília, 1995
Excelenrissimoo Senhores Con~P"tSsistas e am.igoo:
Asradeço do fundo do coraçlo o convite para dirigir-me aos senhores no dia de hoje Este e um momer.w
hútórico pua os direitos humanos no Brasil.

Há duu décadu atrás, nada disto teria sido possível.
Os senhores nlo estariam aqui na condiçlo de representantes livremente eleitos do povo brasile.ro Eu não

estaria aqui como Secretirio Geral da Anistia Internacional. E nem poderia ter ha'ido cobertura pela
imprensa. pois na época a imprensa brasileira estava proibida de fazer qualquer mençlo a Arust~a
Imemacional.

,l'I.J.!l,ll~es diu de escuridlo profunda, os nossos escritórios cÓmeçaram a receber um numero cada , ez
maioe" de teatemunhos · ·sobre-' !_Onur&." provenientes do Brasil e de outros paises. As provas eram

aemdoras. ·

-~===;=

tomara-se instituiçlo.

======~===~~:~i::;r:::=. ~t~~;;

Naquela época & Anistia Internacional, ainda muito nova, deftontou-se com uma epidemi& de violéncta
ciatatal de próporç6es gigantescas. Os metodos tradicionais de penuasão não.. estavam prqduzmdo
resultado, os seqliestros se sucediam com rapidu de rel~pago, a tortura era aplicada instantan'Oamente .

indiscrimin&d&, intensa e muiw vezes liu&l.
Precisfvamos reagir imedilll&mellle mas, ao mesmo tempo, manter a nossa repataçilo de prectsão e
imp&n:i&lidade.
Em meio iquele dilema terrivel no di& 19 de marco de 1973, recebemos.& noticia .de que o Professor ·Luh
Rosli, dlretor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Penápolis. em Slo Paulo, estava sendo
subm«ido a torituu. Acionlmos &Jauns dos nossos grVpoS espalh&dos_pelo mundo, os quais começaram a
escrever apelos u autoridades bruileiraa. A noticia que recebemos também foi publicada na •mpren>a
!'fu:.~~·~'CI&dp·otdllllS;.l'IP·quo cessasse a tortura do professor. Dali alguns

......gj.QJ.ÍC\118!'.~~
Depois que ele foi posto em liberdade ficamos felizes de receàer uma carta de sua esposa dizendo que a
nosaa iniciativa salvara a vida do seu marido.
O incidenle ~u os timdamen101 do sistema mundial de Açlo Urgen1e que a Anisli& lntemae~onal
emp•ega agora em seus constanleil esforços pua soconer pessoas ameaçadas: de torrura, sequemo.
"des&parecimemo", mono na prislo e exec:uçlo. E &lé agora mais de 50 mil alivistas da Anistta Ja
trab&lbaram em 60 paise1, fonnanclo uma rede internacional para salvar vidas auavês do envio de rruihões
de apelos em prol de núlhares de individuas amqçados.
Por elCemplo, es1a rede é acionad& cada vez que somos informados que alguém esta para ser executado no>
Estados Unidos da América, ou quando recebemos da ÁIHca a noticia do lortur& ou amei.;u de morte e
&IIISiinatoa com motivos políticos. Assim também nos casos em que se torna. mais necessano fuer
p~ pua que sejam realizadu investia;açOes sobre tortura que vlo do Israel ao Iraque, do Peru ,
n~nuflll..

.
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Mas a campanha nem sempre e alvo de aplausos.

Muitas vezes a luta pelos direitos humanos é profundamente controversa ~assas relaÇ-ões ~om .::r.,~~
governos pennanecem extremamente tensas.

Às vezes atê parece que somos vencidos na batalha com a opmião publica - acabamos de assiStir. -;._·;
exemplo. ao restabelccimenm da pena de niorte em Nova Iorque. De modo que agora temos a :teae :,;.1)
Nações Unidas numa cidade. num estado. cuja legislação vohou a inctuir uma das maJS barbar .n
anacrõnicas e profundamente preconceituosas aberrações da humanidade. Espero que os senhores. r:~:!!~c
parlamento nunca cedam aos que clamam pela reintrodução da pena de morte na legislação braSJien
Infelizmente a democracia não constitui obstâculo as violações dos direitos humanos, como se .. e n...1
vizinha Colômbia. onde o rol dos assassinatos políticos e "desaparecimentos" continua tragtcameme
elevado, com 20 mil assassínios politicas desde 1986, na maiona cometidos pelo exercito e seus auaco)
paramilitares.
Qual papel cabe ao parlamentar, ao legislador. que se defronta com tais abusos e atitudes'
Há dois anos a União Interparlamentar, integrada por parlamentares do mundo intetro. reumu·st: r:!;:
Budapeste para discutir o tema: Parlamento, o Guardião dos Direitos Humanos. sob os a.usptczo') d,
parlamento húngaro. No discurso de abenura, o Presidente da Assembleia Nacional da Hungna asSim ra: ou
aos parlamentares reunidos:
A<:u:ditQ..Qllt:.todlls =onl:l=os.Q falO dC<.~ c. tina! .do segimdc. milênio caracterizo,..., por uma
.tendeacia:. ii• ·, Ó ·qo · 'senliác· dà'· -ebmrna.->~ daS·. ditadúr.,. da história da humanidade, 'e ao
~tabelecimento ou restauração do governo parlamentar. Sinto que não se trata de otimJsmC'
ingênuo quando declaro que essa tendência. um processo vigoroso que todos esperamos a hlstoms
venha 4 registrar como bem sucedido, est& vinculada ao processo de dar subsr.ãncia aos d~re.:,,
humanos... Cabe aos Parlamentos a responsabilidade especial de moldar dos dirertos humano,
elevi.-los ao nivel da lei c monitorar a sua afinnaçlo.
Esse, papel do parlamentar como guardilo dos direitos humanos começa a emergir com grande clareza no
mundo inteiro.
·
·
Num número cada vez maior de países há parlamentares que organizaram grupos formais ou reces
infonmis para garantir uma açio interplltidária nas questões de direitos humanos. tanto em seus prop~c ..
paises quanto· internacionalmente. Existem formações parlamentares ilesse upo, c muno eficientes. ::o
Austrália,Japio e Reino Unido, para citar apenas três.

Qs paclamenwes ji!JKlneses levaram a cabo recememente uma iniciativa muito imponame; que foi a c e
·envia..a sua pr6pril"miSIIo de invescigaçio·p&rl examinar os abuJos comra os direitos humanos no T1mor
"Oriental.-Essas·iniCiariYili-sae csenaáiS e-lr'llisrrmem amcnsagetzr· no caso. às autoridades indonesias. ue
que a preocupaçlo e açlo sobre os direitos humanos vai além du fronteiras nac1ona1s.
É importante. neste contexto, destacar que as nossas responsabilidade como seres humanos e. no caso cu,
senhores, como representantes do povo brasileiro, trlUI5Cendem os limites de raça, religilo e rcmronc•
Precisamos do seu apoio ativo para apelar em prol du vitimas de outros pa~ses. A cana de parlamenrare,
brasileiros poderia surtir grande efeito junto ao governo de cenos países e eu peço aos senhores. em r.~::·<
das vitimas que precisalil ãesesperadamente da solidariedade internacional: aJudem-nos. por favor
Esse apoio parlamentar aos direitos humanos estaria em harmonia com uma longa e respeitavel rrad1ção
Tenho uma consciência profi.mda do faro de que foi nesta casa que atuou o Deputado Rubens Paiva Para
mim e tenho c~eza de que para muitos dos senhores. a lembrança da presença e da sina de Rubens Pa:•"
confere um significado especial a expressão "direitos humanos" quando a empregamos aqur no d1a de r.o:e
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E n1o nos esqueçamos de que foram os parlamentares franceses que prepararam a historica Declaração :_-,
Direitos do Homem em 1798 ... Documento que desde então norteia os direitos humanos no mundo !!"!te:~.
A própria Constituiç!o brasileira contemporânea contem elementos daquela declaração E e com gra::oe
satisfaç!o que digo que, como todos sabemos. a Constituiç!o brasileira é um exemplo destacado :e
doam>ento sobre os direitos humanos.
PortantO o desafio que enfrentamos não consiste em elaborar frases elegantes e conceitos jundicos. ma:,

sim descobrir como tomar a visão dos direitos humanos pane da realidade cotidiana desta nação.

O Brasíl' acha-se rwm momento decisivo da luta pelos direitos humanos.
Os direitos humanos fazem parte da platafonna fundamental do governo para o qual os senhores e o s<u
Presidente reçcbenm o mandato conoeclido pelo povo brasileiro.
Recuperamos aquilo que deveria ser o bem mais precioso de qualquer povo: a liberdade. Viramos
a página do autoritarismo ... Nada nem ninguém nos levará a abrir mão da demoaacia.. Vamos
garantir uma vida decente para nossos filhos. mantendo-Os longe das ruas e, especialmente. pondt•
fim ao vergonhoso massacre de crianças e jovens. Vamos garantir com firmeza a igualdade <Jo
·direite)S daqW!jles.que sio iguais: as mulheres, que compõem a maioria do povo brasileiro, as quills
a naçio deve respeito e oportunidades de educaçlo e trabalho; as minorias raciais e algumas quase
minorias, especialmente os negros, que esperam ver na igualdade nilo só uma palavr., mas uma
., -=~cQQ&m.L~ 81:J.!IIf'l#!.<lia_e>;~:~~--~emQ!~.!'jyos da !l'~eologia.!wtn&D.l. e da
~.lt(!~siiiiP~I#!'l~4f.·· .. ·~~ã;~.~os~ solidariecijde o cerne'
do nosso papel cidad!os em busca da igualdade.
Foi e:ua a tllnlca do discuno do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao ser empossado este ano Sa
oCasilo, os senhores o aplaudiram. Hoje também eu o ap~udo.

a.

Acreditamos firmemente que os senhores têm agora a oportunidade de tomar novas e vigorosas lniciat>vas
no septido de levar os responsáveis pela lei e a ordem - e pela ilegalidade e a desordem oficialS . •
piestai-em contas pelos seus atos. e dessa forma encerrar o ciclo de violência que levou ao desespero um
número incalculável de brasileiros.
Os apolol!istas dos perpetiadores de crimes contra os direitos humanos alegam que os enormes problema,
sócio-ec:onõmicos e a crescente violmcia social no pais significam que o abuso dos direitos humanos e
inevitável. Mas eu estou convencido, com base na nosSa experiência em diferentes países, de que a,
autoridades poderilm melhorar sianifie&tivamente a situaçlo dos direitos humanos no Brasil, se uvessem
!fçt~~l! noUtica=para faz6.lo.
:N'...,.<:õiltcxto;'"'~8f*ildecsaii~~·qué·vírncYà l'otmllçlo de uma·Comisslo Permanente para"'
Direitos Humanos na Clm&ra dos Deputados. e de que wn& de suas pri.meiras responsabilidade seja de
contirwar a investigaçlo sobre o destino dos "desaparecidos • brasileiros. E significativo- também o fato d~
ter o Ministério du Relações Exteriores &dotado uma politica de "abertura" em relaç!o às direuizes sobre
os direitos humanos, evi~enci&do pela publicaçlo do relatório do Brasil às Nações Unidas sobre a
implernentaçlo do P&Cio lntemacional ptlo Direitos Civis e Políticos.
·
Mas a determinaç1o politica nlo pode se basear apenas em promessas. No campo da proteçilo aos dire>tos
humanos, deve, antes de mais nada, apoiar-se na disposiçlo para examinar com rigor o que esta
acomeccnclo, a fim de que tenhamos uma base precisa para as medidas corretivu e. mais tarde, para •
aVIIiaçlo dOIIIOIIO& alõrçol.
Nos dez 111os passados desde o retomo do Brasil ao regime civil, persistiram graves violações dos dire>ios
humanos. Os massacres em presídios e a matança de crianças de rua choaram a opinilo publica e tambem
prejudicaram a repuuçlo do Brasil na comunidade internacional.
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É importante compreender o contexto em que tais abusos ocorrem. E a Ani-súã Internacional não tgnc-' .t
fato de que a inerte violenta e ocorrencía comur:rnos centros urbanos deste pa1s. onde a vJoJénc1a .;.~~
quadrilhas e os assassinatos cometidos por indivíduos são causa de munas das manes ~1as I::..')u !'"'.L ·.
tudo. Pode·se atribuir uma proporção Significativa desses casos de morte ao iate ·de que a morte na~ :~·.: ..
da policia ou de esquadrões da morte tàz pane da rotina dtci.na dos pobres das c1dades brasdet:-as
O envolvimenro de policiais nos esquadrões da mane jâ foi reconhecido em varies documentos orlctJ.~
emitidos por autoridades estaduais. Os senhores decerto têm conhecimento da conciusào a que che 1w;., .

ex-Vice-Govemador do Estado do Rio de Janeiro. de que os grupos de extennmio são estruturado.; :·
bolsões da policia com envolvimento em auvidades cnmmosas. moldados por uma tradtção s«ulor cc
violància contra as classes inferiores e reforçados no seu comportamento arbitrario por 20 anos de dttadura
militar.
Tem crescido também a preocupaçio com o emprego frequente da força mortal por certos setores da:.
policias civil e militar. em diversos estados brasileiros. Oc; policiais envolvidos em tiroteios fatats desfrutan-

de imurúdade

q~

absoluta ao processo juridico. especialmente quando as vttimas são os pobres

.!.,, .

zonas urbanas, os ditos marginais OU pequenos criminosos Esse clima de impunidade poiic1aJ inr.:entr" .t

·'

ilegalidade.
Nada ilissO.: novidade,·seuhoras e senhores.

~~~$~~- C'i!Jpia~:il;YILo afirmava num discurso a nação, apos "'
Nós nlo podemos ser e não voltaremos a ser um pais citado como violento nos relatórios da
Anistiá Internacional. A nossa sociedade não vai tolerar a violência e nós não p_ennitiremos que C'
"Brasil Novo" aceite qualquer fonna de desrespei!O aos direitos humanos.
Desde 1990 têm sido numerosas as iniciãtiVas. projeteS de lei. gNj)os de trabalho e propostas desunado:t .s
pro~eSer os direitos humanos no Brasil. Somente sobre a "Questio da matança de crianças de rua. hou, <
rewórios da Câmara Federal doo Deputados, da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro. da Assemble~a
Municipal· de Slo Paulo, do ramo paulista da Ordem dos Advogados do BnUil e de important<>
o~ nilo-governamentais. Todos esses relatórios destacaram a gravidade do problema c
recomendaram providências no sentido de pôr fim a impunidade de que ainda desfhltam os perpetradcrc,
·
dessas violaçóes dos direitos humanos.

--.-"""':-'~~:---------

E temOs ainda a situaçlo dos presídios.
Como sabem, a Anistia Internacional levou a cabo investigações independentes e apresentou relatono>
condiçóes reinantes nos presídios brasileiros e sobre diversos incidentes apavorantes neies
ocorridos. Houve inquéritos, mu a engrenagem do processo judicial esta funcionando com lentidio. e mat>
lemo ainda é o ritmo da reforma do sistema penitenciário como um todo.

som as

EU quatro anos. nós alertamos que os presidio• haviam atin!Jido o ponto de ruptura. com o dobro da •~•
capacidade oficial de ocupantes vivendo em condições "desumanas". Quatro anos mais tarde, a sctuaçàr' ·
nlo apresenta melhoras e, sob certos aspectos. deteriorou-se. Slo endCmicos a superlotaçlo, a falta ao
IIIÍittnc:ia mídica • jUI'idí;&. a tortura • os maus-tratos dos presos.

~
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Como legisladores, a quem foi confiada a preferencia democratica do povo deste paJs. os •e'll:c·•·
herdaram um legado de violência institucionalizada Não me agrada lembrar aos senhores que a ::"c" "

comum no Brasil.

Embora haja provas de que a incidência da tortura tenha diminuido em alguns estados. incluSive no Rlo ~e
Janeiro e em Slo Paulo. em resultado das medtdas tomadas pelas autondades. os Informes ~bre ton~,;: J.
ainda chegam de toda pane.
Esses relatos nlo slo fabricados por descontentes, mas provêm de mvesugações empreendidas pvr
advogados, associações juridicas locais e grupos de cidadãos do pais inteiro.
A lentidlo do sistema judicial no solucionamemo dessas questões contribuiu para o descredito de
inscinúçlles que normalmente seriam essenciais para o funcionamento de um regime democmico

É uma lústória amiga. Promessas feitas e nlo cumpridas. Investigações sem resultado. :-oovos pohuco>.
novas promesau.
Enquanto isso, o terrlvel preço em termos de sofiimento humano continua a ser pago, na medida em que a
lei ó abertamente desconsiderada pelos seus próprios guardiões.
',,·.~"!!~"·· ·.·~·~.. ·.~··.-:

...,.

-~

:·- . ---~-·

--

-

-

Mas também aos senhores. que são a voz do povo brasileiro. cabe a custódia da lei. :-oi!o somente oa
legislação conúda nos códigos civis da naç!o, como tambem das leis gravadas no coraçlo do pais
.tõiF.'!!IN'..

;:t;;;•;;,~~---.-.~·-~~·:--~·-·

~ -~.·

·~

·-

~~~~;~}J.&S..f!!'Jf~')jl;~~ i.~· ft.milla,t.,_ c aos que lUtam com
cansem e decenninaçio através ôas organizações de defesa dos d.reatos humanos, mas afewn toda a
sociedade brasileira. Exigem uma reforma institucional urgente e outras providências imêdiatas para que ,.
estabeleça no Brasil a ordem constituída e uma perspectiva de respeito aos dire•tos humanos que benefic•e
atodos.
.
•
Num periodo em que l&Dl!l se fala em reforma estatal, uma reforma que faria uma diferença tremendà para
inúmeros brasileiros seria a reforma na adminisuaçlo da-justiça. O progresso a longo prazo e permanente
da proteçlo aos direitos humanos requer uma importante reforma institucional d~ órglos responsáveiS
pela aplicaçio da lei, dos escaliles inferiores até os superio~es. Sem isso, os direitos ,umanos nlo estarão
protegidos no Brasil.

Hi seis !!leses nós apment11110s ao aovemo uma rellçlo de 30 recomendações, propondo reformas a
proteçlo dos direitos·llmwlos a nlvel foclenl, da poUcia e. do judiciário, bem como destinadas • proteç!o
de vitima e ,........,mhu de violaç6a dos direitos humanos.
.
.llr <;.lho'"

·-~~-.,.~~.~.-... ~:-... ·-···~----;--~,

~~.,

.

1

• ••

•

J*lr#dlfeltoa humanos.no-Bruil. e perrnane.;em válidas
iiiWJ!o""ji?É'põiillõd ljWUW.IIIill'd'Me·M·ttnilalft..-ite•·li60ouilo em que foram pubüc&daa, de modo
que vou desw:ar ai&WJa pontos:
• - Ali.....,.._

O govemo 'fedeial deveria cóllliderar a adoçlo de mec&llismos que permitam i.s autoridades federais a
monitoraçio da obl8rVincia dos direitos humanos em c:ad& estado. e aos tribunais federais a investigaçlo e
o julgamento de c:asos de viol&çae~ dos direitos humanos. se os mesmos nlo forem pronia. minuciosa e
imparcialmente investigados a nive! estadual.
Os procedimentos de inveslipçlo dos crime~ contra direitos humanos deveriam ser revistos, no que se
im:!ui a possibilidade da ampliaçio dos podares do Eswlo e do Ministmo Público para participarem
ativlmente dessa inveltig&ÇOes.

É preciso uma uansformaçio radical da totalidade da estrutura e cultura das forças policiais brasileiras SCJ a
civil, militar ou federa!. Exilla. em particular; um padrlo preocupante de violaç6es brutais dos direitos
humaooa, que Onvoive intqr&ntll da Policia Militar, o qual u autoridades civis parecem pouco inclinadas
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ou incapazes de impedir. Isto levanta sérias questões sobre a cultura orgaruzacionaJ, o ;::atus
constitucional, a cadeia de comando. a disciplina e as diretnzes operactonais da Policia Militar T l:)
qnestões devem ser examinadas com urgência pelas autondades. As transformações insntucionills de" er.J.:;
ser acompanhadas por uma mensagem explicita a todo o pessoal responsavel pela aplicação ca 'e:. -,
sentido de que as violações dos direitos humanos, tais como tortura e execuções extraJudiciaJs. nãc sc::i\.
toleradas em circunstância alguma. e aqueles que as cometerem seria purudos de acordo com a ie1
Dada a constante omissão dos tribunais militares na condenaçlo de pohc•ais militares acusados Jc
violaçõe, . vs direitos humanos, deveriam ser tomadas medidas para transferir aos tribun&ls comuns 4
;urisdiçào para crimes contra dírcitoS humanos fundamentais. comeudos por policiais militares em ser-.·1.,· 0
ativo. ~
Deveriam ser tomadas medidas para garantir uma reforma do JUd>CllnO. para toma-lo um orgao uue
empreenda investigações minuciosas e efetivas das Violações dos d1te1tos humanos. O governo de,ena
conferir alta prioridade i. tarefa de cuidar para que os tribunais cavts c11spor.ham dos recursos e me1os le~ota.a,
de que necessitam para administrar a justiÇi. Os procedimentos drvenam ser revistos para reduZlr- '')
atrasos incrivelmente longos das investigações e do intervalo de tempo e-ntre a acusaçlo formaJ ~ ~
julgamento. Uma vez providos os recursos nccessãrios e implementadas u devldas modificações ..:c
natureza legal. os membros do judiciário deveriam prestar contas ~ra.nte um orglo apropriado sempre ~ .. ç
.d~~sem de administrar a justiça de forma oportuna e equãrume
.. . .
--'".... -.
.
"

-

~

~~

Deveria ser criado um serviço de pericia forense, vinculado aos tnl:>u!Ws • n1o subordinado aos ser.1ços

-qifi,, ~e
!!f"Mil/2~W=~,.ltg"iF.2.T~~~ :.. .. -·,...:.""."J."' z
·: .:
-'
--..

~- ~·-· -,:..;:.:.~~

~,,;,;;..i'\: :-.~~·:·-:.:.:-:_1'

~- ~

__-..

•:·"~ ·

~

Os direitos de.vitimas e testemunhas de violações dos dire><os hurr.ar>os d~em ser protegidos .. É preciSo
que sejam tomadas medidas para assegurar a proteçào de ad•ogados P'omotores, oficiais de justiça e
testemu~ vítimas e (amiliares de vítimas envolvidos em cuo' esc ",ol&;lo dos direitos humanos
Deveria merecer séria consideraçio o estabelecimento de um P'""çatna efeuvo de proteçto as

teslcmWÚIU.

Eu gostaria de repetir que a Aniitia Internacional reconhece o fato "« quo o c:nme violento constitui um
grande problema no Brasil. Todas u atividades criminais deven&m - pUilo4u de acordo com a lei. Mas a
segurança n!o. pode ser protegida por "esquadrões da mone". por usaanAtOS. tOrtura ou matança ae
crianças de rua.
Nlo falta esperança à luta pelos direitos humanos neste v&SU> p&ll E. CQift o csplrito nacional que os
senhores corporificàm, essa luta se encontra agora em mJos m&>l squru • poderosas. talvez. do qu<
nunca. E é com está convicçlo profunda que lhes desejo sucesso na l'utt:>nC& mtJSio que lhes cabe

fuer

:;FaÇÓ IIÚràPelo ~aóSSêtilioreS,"l;;si•ladores brasilefrosó' que tudo . - pule a
pane das tristes
~:aopu.adai'Nii7flá kipr p&nfiuo·n<rrteMiB"rlsil ~ qutl oo -'>cm s1o responsáveis
Muito Obrigado
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MEMORANDO DA ANISTIA INTERNACIONAL

AO GOVERNO OP, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
AOS GOVERNADORES DOS ESTADOS
E AOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL

No decorrer da última d~cada a Anistia Internacional levou repetidamente à atenção das
autoridades brasileiras a sua preocupação quanto às violações graves dos direitoS humanos.
ocorridas em áreas urbanas e rurais do pais. Tais casos referem-se á panicipação de agemes
policiais nas atividades de esquadrões da morte; à prática.de execuções eXIrajudiciais por
pOliciaiS de serviço; ao uso- difundido da tortura contra suspeitos de crimes: aos maus-tratos.
torturas. assassinatos e outros casos de morte de indivfduos sob custódia. no âmbito do
sistemã carcerário; ao estado das prisões. equivalente a um tratamento cruel. desumano e
degradante dos ocupantes; e à manutenção da impunidade para essaS e outras violações dos

direitos humanos. tais como agressões e assassinaEos de camponeses, Ifderes sindicais e
membros de comunidades indfgenas • freqüentemente, com a panicipação direta de policiais e
autGridades locais.
A. posse. neste ano de 1995. de um novo presidente, dos novos governadores estaduais
e membros do Congresso N:~Cional e das assembl~ias legislativas estaduais proporciona uma
oporiunidade lmpar para o reexame de certos prob~mas sociais prementes que o Brasil
enfrenta, e para a formulação de politicas e a implantação de reformas no sentido de resolvé·
ros. A atitude e a ousadia do novo governo federal, os novos governadores e legisladores
federais e estaduais será de importancia crucial para uma reformulação nacional de polftica e
padrões tanto de segurança-pública, quanio a administração de justiça.
Em setembro de 1994 Anistia Internacional entregou uma cdpia de seu relatório AJtm
da:Oesesoerang: Um programa para os Djrejtps Humangs ng 'Brasjl aos candidatos à
Presid!ncia e lfderes panid:lrios no Congresso e, desde enião, encaminhou o mesmo relaiório
a todos os novos aovemadores estaduais e novos lfderes partidjrios conaressistas. O
documento examina a escalada das violações dos direitos humanos nas zonas urbanas durante
os úllimos quatro anos e apresenta un1 programa de recomendaç~s para o enfrentamento dos
desafios aos direitos humanos com que se defronta o Brasil. O memorando a seguir contém o
texto integral daquelas recomendações, que a Anistia Internacional espera venham a contribuir
para um debate profundo e abrangente no Brasil sobre como alcançar um progresso
significativo na ampliação da proteç.lo e da prommoção dos direitos humanos no pais. E
espera ainda que isso leve a um consenso sobre a necessidade urJente de conferir prioridade a
tais reformas. Algumas das medidas requerem diretivas de natureza administrativa, outras
talvez requeiram a introdução de nova legislação e a aprovação de emendas constitucionais,
enquanto muitas outras requerem a implementação do que já está previsto na legislação
brasileira. E todas requerem vontade polltica.
AM.STY INTERNAnONAL
INTERNA TtONAl SECRET ARIAT
1 Easron Slreet.lQtiCIOn WC 1X SOJ Unclt~d K,.,gdOm

Te! (44)(71) •tJ 5500 Tetegrams ~nty london WC1 Telex 28502 AMNSTY G FAX (••H71)i5e 1157
E·ma" (GrHftN.. )a~Siyl~ 1pc Of9. (GeoNeiJ amnestyofS4»mct1 geonel ele
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Os graves problemas de direítoS humanos são agora reconhecidos de público, tanto pelas
autoridades quanto pela sociedade brasileira. Em reuniõ~s recentes com a Anistia
Internacion:J.l, representantes do governo, tanto a nível fi!dt!ral quanto estadual, admitiram que
a aç.lo das forças policiais freqüenfeniente-lgnora :fs léis, e qul! os policiais desfrutam de
impunidade para cometer ataS ilfcitos; e identificaram a-impunidade como um dos obstáculos
principais ao sucesso das políticas destínadas a fomentar o respeito aos direitos humanos no
Brasil. São questões que já não se referem apenas às vítimas, seus familiares e as

organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos. mas afetam a totalidade da
sociedade brasileira. Exigem a mobilização urgente de recursos para uma reforma
institucional e outras n1edidas imediataS. destinadas a assegurai' a- Preval!ncia do estado de
direito no Brasil.

Anistia Internacional 6 de opinião que as autoridades brasileiras de todos os nfveis devem
reafirmar seu controle sobre as forças policiais. garantindo que não haja impunidade para as
violações dos direitos humanos cometidos por el~mentos da polfcia. Os governos estaduais
deveriam, ponanto. cuidar para que todas as denúncias a respeito sejam devida e
imparcialmente investigadas, e para que aqueles cuja responsabiJidade fique comprovada
sejam.suspensos do serviÇo ativo e submetidos a julgamento. As autoridades federais deverão
assumir os casos. sempre que as autoridades estaduais deixãtertl de aair com prontidão e
imparcialidade.

O progresso a longo prazo e permanente da proteção aos direitos humanos requer reformas
institucionais de vulto. As entidades responsáveis pela aplicação da lei ~ a administração da
resPonsabilidade.
justiça precisam ser ~ubmeddas a reformãs- radicais, e -levadas- a
para que os direitos humanos passem a ser observados no Br3sil. Paralelamente l reforma
institucional. será preciso tamMm tomar medidas significativas no sentido da proteção efetiva
de vítimas e testemunhas de violações dos direitos- humanos. Muitas das providencias em
-:questão não -são dispendiosas, mas poderiam exercer
impacto decisivo sobre o respeito aos
direitos humanos nas institui1;ões estaduais· como por exemplo. a adoi;ão da prática regular de
vi~itas de surpresa a delegacias policiais e presídios.
·

as-sum-ir

um

A Declaração de Viena. consequente à Conferencia Mundial daS Nações Unidas sobre os
Direitos Humanos. realizada em junho de 1993. recomenda que •ós Estados consideram at6
que ponto seria recomendtvel e conveniente elaborar um Plano Nacional de Ação.
identificando as etapas atrav6s das quais o pafs foment.lria a promoção e o proteçilo dos
direitos humarios•. A Anistia Internacion:sl insta a que o governo brasileiro elabore sem mais
tardar um plano dessa natureza. como possível estrutura de base para a implementação de
várias das recomendações contidas neste memorando.
Não falta esperança à luta pelos direitos humanos no Brasil. Os ~ltimos anos assistiram a
várias iniciativas no scnlido de promover o respeito aos dii"eitos humanos, e ein al&uns
estados o Minis~rio Público atacou com vigor o problema da impunidade para violações dos
direitos humanos • sejam eles tonura ou execuções extrajudiciais. Esperamos que as
·
autoridades em diferentes nfveis e setores de sociedade civil compartilhem as informações a
respeito das iniciativas bem sucedidas. e as aprofundem proporcionando apoio tanto
politicamente quanto cm termos de recursos a aqueles que corajosamente procuram enfrentar
os violadores dos direitos humanos: e tamb6m que adotem programas voltados l promoção do
respeito ~elos direitos humanos. inclu_indo dos setores mais vulneráveis da p~pulação.
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As autoridades brasileiras podem. dessa maneira. demonstrar claramente que as violações
dos direitos humanos não serão toleradas, e tomar medidas no sentido de promover o respeito
aos direitos humanos de

todos os cidadãos.
RECOMENDA COES

Go.verno Federal
Cabe ao governo federal a responsabilidade de assesurar que o Brasil cumpra suas obrigações.
relativamente aos direitos humanos, de acordo com o direito internacional. O Brasil é uma repúbl~e.t
federativa, na qual cada estado tem jurisdição sobre os crimes cometidos em seu território. Ainda asStm.
não se deve jamais permitir que o "principio federativo• justifique o albuso persistente dos direuos
humanos, em qualquer parte do pais. O Artigo 28 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José), ratificado pelo Brasil em setembro de 1992, requer especificamente que os esta<lu>
federais "tomem imediatamente medidas adequadas· para garantir a implementação das disposições d.1
Convenção, a n!vel nacional e estadual.

1.

Portanto, 'a Anistia Internacional recomenda com insist!ncia ao governo federal o estudo da

possibilidade de adotar mecanismos que permitam u autoridades federais monitorar _a observância dos
direitos humanos nos estados, e aos tribunais federais investigar e instaurar processo nos easos de violaç;io
dos direitos humanos, sempre que estes não sejam pronta, total e imparcialmente investigados a nhol
estadual.
2. Os procedimentos 'para investigação de crimes conr:ra os direitos humanos devem ser revistos. o que
incluiria a reafirmaçãO e poss!vel ampliação dos poderes do Ministúio Público Estadual e Federal p:tra
participar ativamente de tais investigações.

3. Devem ser proporcionados os recursos, tanto humanos quanto materiais, necessários para capacitor
os órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos - inclusive as entidades de proteçiio e bem-estar da
infância - a di:sempenhar o papel que lhes cabe na prevenção e invçstigação das violações dos díre11os
humanos. ·
Polfcia

Ha necessidade de transformações radicais na totalidade da estrUtura das forças policiais brasileira>
Manifesta-se. em particular. um padrão preocupante de violações graves dos direitos humanos com
participação de integrantes da Policia Militar, que as autoridades civis niio parecem dispostas ou capazes
de impedir.
4.. O status constitucional, organização. cadeia de comando, disciplina e diretrizes operacionais da Poli era
Militar deverão ser revistos com uraencia pelas autoridades, com o propósito de concretizar reform.IS
radicais para aarantir que as violações dos direitos humanos deixam de ocorrer.

S. As mudanças instiwcionais devem ser acompanhadas da mensa~o~em expressa, dirigida a todo o pessoal
encarregado da aplieação da lei, de que as violações dos direitos humanos, tais como torturas e execuçoes
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extrajudiciais, não serão toleradas de modo algum. e aqueles que as cometerem serão punidos
a lei.

conr0r:n~

6. Dada a repetida omissão dos tribunais militares na condenaçio de policiais militares acusados d~
violações dos direitos humanos. devem ser tomadas medidas pua transferir para a justiça comum a
jurisdição sobre os crimes contra direitos humanos fundarnenws. comcudos por policiais militares ~:m
serviço ativo.

7.

Os programas de treinamento destinados aos __ integrante! d&s forças policiais devem incorporar

iritegralmente a instrução em padrões internacionais. tais como c Cód,co de Conduta das Nações

Un1tl~1s

para os Responsáveis pela Aplicação da Lei, os Princfpios das Naçóes Unidas sobre Prevenção <
lnvesti&açio Efetivas de Execuçõe.t Extrajudiciais, Arbitr:lnas c Surn!nas, e as Regras Mfnimas d>s
Naçõe.t Unidu para o Trawneruo de Prisioneiros.
8. As autoridades supervisórias da polícia devem assegurar o respe.w c a •mplementação desses padrUcs
no irobito du forças policiais.
Todos os incidentes relativos ao emprego da força letal pelli poU,t.a devem ser objeto de
investigição total e independente. por outra entidade que n.ão .aqvcil 11 quo1.l penençam os envolvidos no
incidente.
9.

10. Devem ser emitidas instruções claras a todos os membros
preservação das provas no local do incidente.

(!.u

11. Todo. pessoal encartelladO da aplicação da lei que elteJ• ..:.t

fOt"t.&S c:le

.._~,,.

segurança envolvidos na

ou acusação de execuçõos

e.xtrajUdic:iais .. ou outros violações graves dos direitOs hurTW'IOs., .:!c-~ s.er .afastado do serviço :tt1vo
enquanto aguarda o resultado das investigações. lsso pode ser fel~ wrr. q.. ~.quer prejufzo dos direi[os úl!

defesa desses individues.

'
12. Todo pessoal intea:rante de forças de segurança conua quem U1stam provu de envolvimento em
execuções e~udiciais .. torblra.. •desapMecimentos• ou ouuu vlO&a;Ou dei c1lt'eitos humanos, devera
responder a processo. Este princípio deve aplicar-se i n d e p e - do 1empo que tenha transcorrodo
desde a perpetração do crime. Nlo deve ser permitido aos ~ o beneficio de qualquer medida
lepl que os isente de processo ou sentença criminal.

13. As investi~ devem estabelecer a responsabilidade h-quoca pelu violações dos direims
humanos, e pesquisar os padnles de violaçlo dos direitos humanos . ....., Q\WIIO os casos individuais.
Qualquer pessoa que se constate· tenha ordenado, cometido ou enccbenc •oolaçóes dos direitos humano>
deve ser levada a jul&amento.
14. Deveriam ser tomadas mecfidas especrticas para a investiiaçõo pleno de qualquer indicio de conluio
entre agentes da lei, functionúios públicos e zrupos privados wua no ocorrtneia desses crimes como
na subsequnete obstruÇão i açlo da justiça e de elucidaçoo do crime. Verificado o conluio, os
responúveis devem ser levados a justiça.
IS. Devem ser tomadu medidas para asse1urar que o pessoal das forças de segurança colabo_re
plenamente com u investiaaçõe.t e que os elementos do judici~io que panicipem de investizaçees sobro
violações d~s direitos hurtl3noS pelas forças. de se1urança permaneçam livres de coerção e intimid3ç:lo.
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Judiciário
16. Deve1n ser tomadas medidas para assegurar uma reforma do judiciário. que o transforme numa
entidade capaz de levar a cabo investigações plenas e efetivas das violações dos direitos humanos.
Deve constituir alia prioridade do govemo a garantia de que os tribunais da justiça comum disponham
dos recursos e meios legais de que necessitam para a administração da justiça. Deve ser efetuada uma
revisão dos procedimentos. a fim de reduzir os atrasos longos e inaceitáveis a que estão sujeitas as
investigações e o intervalo entre a denúncia. e o julgamento. Uma vez providos de recursos adequados.
e lendo implememado as necessárias modificações legais, os membros do judiciário devem prestar
conw a uma entidade apropriada, sempre que deixarem de minisll'ar a justiça de maneira oportuna o
equ!llime.

17.

A luz dos problemas causados pelo persíslente fracasso dos

inqu~ri10s

policiais. o starus legal dos

policiais no processo judicial deverá ser~ revisto, com o exame de maneiras pelas quais s~raa
ampliado o papel dos promo10res públicos na supervisão das investigações policiais ou no estabelecimento
inq~ritos

de investigações pela magistratura.

18:
~

Deve ser estabelecido um serviço forense profissional independente. vinculado aos tribunais e não

polrcia.

19. Tam~m devem ser implementadas audi10rias judiciais internáS, a fim de garantir que o pessoa I
judicial lenha plena compreensão de suas obrigações, e dessa forma as desempenhe.

Proteçio

a vítimas e testemunhaS de violações dos direitos humanos

Os direiiOs das vitima$ e lestemunhas ae violações dos direitos humanos devem ser protegidos. São as
seguínleS as recomendações da Anistia lnlernacional para _melhorar essa pro1eção:
20. ·Devem ser !Ornadas medidas para assegurar ·a pi"oteção de advogados, promotores. funcionários •
tes~emunhas, vitimas ou familiares de vitimas. envolvidos em casos de violaçio dos direitos humano>
Deve ~r implantado uma prosrarna de proteÇilo de 1es1emunhas efeth~o. de ambito nacional.

21. As aUIOridades devem cuidar para que os defensores dos direi10s humanos, inclusive as pessoas que
trabalham com u crianças de rua, recebam proteção t~tal da lei para poderem realizar o trabalho essencoal

a que se dedicam. •
22. Todas as aleeações de ameaça de morte devem ser pronwnen1e investigadas e tomadas medidas no
sentido de garantir a seaurança da pessoa ameaçada.
23. Os atas de tortura devem ser definidos como delitos nos lermos da legislaçlo criminal. sujeitos a
penas punitivas que levem em consideração a eravidade da sua natureza.
24. Todas as pessoas detidas e presas devem ler condições de regisll'ar prontameme quaisquer queixas
de IOrtura ou maus-tra!OS, sem 1emer repres.ilias.

2S. Todas u ale&ações de tortura, maus-tratos, morte sob cuslóclia, ou ·desaparecimeniOs• devem ser
pronta, lOtai e imparcialmente investi&adas por uma au10ridade judicial ou de outra au10ridade competente.
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qualqu~r

pessoa que tenha conhecimento do caso.

27. As conclusões de tais investigações devem, em princípio, ser dadas a. público, a não ser que 1sso
prejudique o andamento da investigaçãO cririiiiial.
28.
As providencias de tratamento e custódia de todos os pns1oneiros devem ser revistas pc:l~1s
autoridades competentes, a fim de garantir que os mesmos recebam tratamento humano e em conformidade
com o Conjunto de Princfpios das Nações Unidas sobre a Proreção de Todas as Pessoas sob qualquer
Forma de Detenção ou Prisão, as Regras- Mfnimas das Nações Unidas para o Tratamento de Prisioneiros
e o Artigo 10 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que determina: "Todas as pessoas
privadas da liberdade devem ser tratadas com humanidade e respeito pela dignidade inerente ao ser
humano".
29. Devem ser formuladas diretrizes para assegurar que todo juiz se mantenha ciente de suas obrigações..
relativamente t supervisão dos locais e condições de detenção,
30. Devem ser envidados maiores esforços no sentido de assegurar que todos os centros de detenção
e presfdibs sejam inspecionados regularmente por jufzes, representantes do Minist~rio Público.
conselhos penitenciários e organizações não governamentais, panicularmente nas áreas em que há
grandes prisões com excesso de ocupatues ou sempre que tal for justificado por circunstâncias
especiais.

Devein ser tomadas medidas para melhorar a provisão de atendimento m~dico no âmbito do
brasileiro, e para garantir que a prestação desse atendimento esteja de acordo com
eis critérios da profissão médica. Os Conselhos Regionais de Medicina poderiam desempenhar um
papel decisivo no monitoramento dessa provisão.
~
31.

serviço.peni~enci:trio

32. As reformas visadas devem incluir o aprimoramen10 dos sistemas de manutenção de arquivo nos
·loCais de deienção e prisão, e P!acedimentos mais eficientes de liberdade condicional e remissão de pena.
33. - O estado deve proporcionar indenização e compensação apropriadas às vftimas de violações dos
direitos humanos e a suas famnias.

Para lidar com o passado

Os responsllveis pelas violações dos direitos humanos devem ser apresentados ~ justiça. Devem ser
levados a assumir a responsabilidade pelos seus atos, mesmo se forem funcionllrios de uma
administraçia passada ou IIUal, e independentemente do fato de serem ou não integrantes das forças de
se&urança OU de &nJpoS paramilitares semi-oficiais.
34. O zoverno deve, ponanto, assumir o compromisso de solucionar os casos que estejam pendentes
desde as administrações anteriores, cuidado para que as investizações sejam concluídas e os
respons~veis apresentadas l justiça. Como a tramitação de muitos casos de direitos humanos tem sido
notoriamente lenta, a Anistfa Internacional esU apresentando u autoridades uma lista de casos,
selecionados denue as numerosas ocorr!ncias de violaçia de direitos humanos em zonas rurais e
urbanu, denunciados durante a llltima d~c:ad3 e dos quais muitos permanecem sem solução.
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35. O Est3do brasileiro, até o ·presente momento. não apresentou explicação sobre o destino dos 1.:..:
casos de "desaparecim~nto poUtico" ocorridos durante o período de regime militar. O direito das
famílias a ter conhecimento do destino de seus membros foi reafirmado pelas Nações Unidas. Além
disso, a Declar;ação das Nações Unidas sobre a Proteção de Todos os Indivíduos contra o
Desaparecimento Forç<ldO especffica, em seu Artigo 13, que "deve haver condições para a realiz:~.ç3u
de uma investigação (... f contínua. enquanto permanecer sem esclarecimento o destino da vítima do
desaparecimento forçado"; e. no Artigo 19, que "As vítimas de atos de desaparecimento forçado e so::u:a
familiares deverão receber reparação e terão direito a compensação adequada ..• •

Promoçlio dos Direitos Humanos

36. Com o objetivo a longo prazo de fomentar o respeito pelos direitos humanos, as autoridades
deverão considerar a inc::lusão de questões de direitos humanos em todos os currículos e práticas
didáticas de formação educacional e treinamento, nas escolas, universidades, institições de formação
profissional e foros educacionais, e a organização de campanhas de conscientização destinadas a
promover os direitos humanos e combater todas as formas de discriminação.

Ratificação de Padrões Internacionais de Direitos Humanos
Nos últimos anos o Brasil ratificou diversos e importantes instrUmentos internacionais de direitos
humanos. participou encontros internacion~is para a promoção de padrões de direitos humanos. t3is
como a Declaração de Viena, que encerrou a Confer!ncia das Nações Unidas sobre Direitos Huol3nos
e reafirmou a universaiidade dos direitos humanos.
~

e

37, Em junho de 1994 o Brasil foi o anfitrião da 24 Assembl~ia Geral da Or&anizaç~ dos Estados
Americanos, realizada em Beltm do Pará, durante a qual foi lldOiada a Convenção lnteramericana
sobre Desaparecimento Forçado de lndivfduos, assinada na ocasião pelo Brasil e muitos outros pafses
da região. Seria adequado, ponanto, se o Brasil assumisse a liderança na recião e fossa o primeiro pais
a ratificar a Convenção.
38.

Em 1992 o Brasil ratificou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Politicas. A Anistia
Internacional insta- que o pafs assine a ratifique tambtm o Protocolo Opcional do Pacto lnternacion•l
sobre Direitos Civis e Politicas, referente a mecanismos de aplicação e comunicaçl5es individuais.

39. O Brasil ratificou ainda a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 1992. A Anistia
Internacional insta o Brasil a reconhecer a jurisdiç~o da Corte lnteramericano dos Direitos Humanos e
a abolir as restrições às visitas ao pafs da Comissão lnteramericana dos Direitos Humanos.
40. Durante a fase que antecede a IV Confer!ncia Mundial das Naç6es Unidas sobre as Mulheres. a
ser realizada em Beijing em setembro de 1995, a Anistia Internacional insta que o aoverno brasileiro
reafirme a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos das mulheres, conforme
especificados na Declaração e no Programa de Açilo de Viena, e pranta que a Plataforma de Ação
final de Beijinz inclua a referencia à responsabilidade dos Estados quanto a pOr um fim l viol!ncia dos
seus agentes contra as mulheres, referencia essa att o momento nlo inclufda no texto preliminar.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Srs. Senadores. comunico que a apuração da votação dos vetos. ~residen
ciais na sessão conjunta do Congresso Nacional realizada
onte:c:i, às 14b30min, processou-se através do PRODASEN,
tendo sido acompanhada pelO$ Deputados. Feu Rosa e José

Fritsch.
Volar.ml 432 Sts. Dcpulados e 65 Sr.;. Senadotos.

Março de 1995

Comunico ainda ao Plenário que os vetos presidenciais. de
acordo com o MSUitado da apuração. foram mantidos, com exceção do item 7~ que foi retiiã.do da cédula, através de requerimento
.

dede<bque.

Solicito ao Sr. 1o Secretário cm exWcio, Senador Beni Vems que_proceda à leinna da ata da apuração.
E lida a seguil!!e

ATA DE APURAÇÃO DOS VOTOS DE VETOS PRESIDENCIAIS
CONSTANTES DA CÉDULA ÚNICA DE VOTAÇÃO UTILIZADA NA
SESSÃO CONJUNTA REALIZADA EM TRINTA DE MARÇO DE !995.
Aos trinta dias do mês de março de mil novecentos e noventa e cinco, na
saia de reunião da COI - B li, Centro de Processamento de Dados do Senado
Federal - PRODASEN, às de:.wito horas c trinta minutos, prcscnt<.:s os
Senhores Deputados Feu Rosa e José Fritz, m.embros da comissão designada
para acompanhar a apuração dos votos oferecidos por meio de cédula única
aos vetos presidenciais, na sessão conjunta do Con!,>Tesso Nacional realizada às
quatorze horas e trinta minutos do mesmo dia. Foi adotado o seguinte
procedimento: abertas as umas de votação da Câmara dos Deputados, foram
contadas quatrocentos e vinte e nove cédulas válidas e três cédulas cópias
xerox, anuladas pela comissão, coincidindo, assim, com o número de
assinaturas da lista de presença; aberta a uma de votação do Senado Federal,
foram encontrada$ sessenta e cinco cédulas vúlidas, ninncru coincidente çom \l
itúmero· de assinaturas da lista de presença; cm seguida, li.1i ns~:ado o 1icm
n.úmero sete, retirado da cédula através de requerimento de destaque lido
durante a sessão. Dando prosseguimento aos ·trabalhos, as cédulas ti.1ram
etiquetadas e numeradas seqüencialmente, reunidas em lotes de dez c
envelopadas. Passou-se, a seguir, à digitação dos ·votos contidos em cada
cédula. Foi utilizado o sistema de dupla digitação, seguido de conferência de
cada cédula para eliminar a possibilidade de erros. Iniciou-se a apuração do
item número.três, pelo Senado Federal, conforme disposto no art. 43, §
"in
fine", do Regimento Comum, tendo sido o mesmo mantido no Senado, não
sendo necessária sua apuração na Câmara. Os demais itens tiveram a apun!i;fio
iniciada pela Câmara dos Deputados, lendo sido, tambl!m, manttdos,
dispensando sua apuração no Senado. Obedecido o disposto no art. 43 do
Regimento Comum, foi emitido um relatório, em anexo, com a totalização dos
votos os Deput dos
ores. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
assinada. Deputado FEU ROSA - PSDB
e
Deputado
JOSÉ
FRITZ
,
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Março de 1995

cANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnic<)- Tendo em vista a
criaçã.o do Gmpo de Trabalho para a ModerniZação Aduünisttativa do Senado Federal, atr.lVés do aw da Comis.sio ~ a
Mesa detemúna a remessa. àquele Grupo, de todas as proposições
que II3laiem de lll8liria admilliSir.lliva da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnic<)- Passa-se ii apreciação da proposta da ~sidência, lida DCSia sessio. in<ficando o
nome do Senador Lcvy Dias J?1113. particip<rda 11 Exposiçio Internacional do MERCOSUL. a realizar-se cm Campo Grande~MS. DO
perioclo de 1• a 9 de abril do =ute.

Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queimm pmnanecer senlados. (Pausa)
Aprovado.
Fica o Senador Lcvy Dias llltori7ado a aceitar participar do
referido evento.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jánior)- Foron lidos, nesta
sessão, os Requerimentos n's 427 a 438, de 1995, solicitando, nos
temlOS do arL 13. § 1•. do Regimeolo Inlemo, sejam oonsidemlas

como licença autorizada as ausélrias dos trabalhos da Casa nos
periodos mencionados.
Passa-se i. aprociação dos Roquerimenoos. Em votação o Requerimento ri' 427, de 1995, do Senador
Freitas Neto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer seulados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Requerimento ri' 428, de 1995, do Senador
Fernando llczem,
·
-

Os Srs. Sena.cic:n:s que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em votaçjo o Requerimento ri' 429, de 1995, do Senador
Gilberto Mimlda.
Os SISo Senadores ~ o aprovam queir.un permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Requerimento ri' 430. de 1995. do Senador
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Em votação o Requerimento ri' 435, de 1995. do Senador

Carlos Pattocínio.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn.anecer senr.dos. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Requerimento ri' 436, de 1995, do Senador
Carlosll=a.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer senr.dos. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Requerimento ri' 437, de 1995, do Senador
Espcridiio Amin.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pezm.mccer senr.dos. (Pausa)
Aprovado.
Em VOtaçlo o Requerimento~ 43&. de 1995, do Senador
Romeu'I\Jma.
Os Srs. Senadores: que o aprovam queiram pennaoecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
F'1C3111 conoedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a mesa. ooDl1lllieaçio que será. lida Pelo Sr. 11a Secretário em exerc:íciQ. Senador Beni Veras.
É lida a seguiDie

Senhor Presúlente.
a Vossa Excelência, nos tetmos do art. 1~. § 1~.
do Regimento Inlemo do Senado Federal que estarei ausente dos
l!>halhos da Casa de 1 a 9 de abril do andante, topteSeillaodo o Senado Federal. devidamenteautonz.do, na 571 Expogz:m<le e I' Exposição ID:emacioDal do ~I cm Campo Gr.mde- MS.
SenadoFedml,31 de março de 1995.-SenadorLevy Dias.
~c:o

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O expedieme lido

_val à publicaçio.
O SR. PRESIDENI'E (Nabor Júnior) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os t:clbalh015, m:s:gnando para sessão ordinária seguDda-feü:a. dia 3, a scguiul.e.

ae

ORDEM DO DIA

OsmarDias.
Os Srs-Scna<hxes que o aprovam queiram permanecer seulados. (Pausa)

-1-

Aprovado.
Redaçoo Final
Em votação o Requerimento ri' 431. de 1995, do Senador
PROJETO
DELE!
DO SENADO N"92. DE 1991
José Ignácio.
Os Srs. Senadores qu~ o aprovam queiratn pmnanccer senDisalssão, em tumo único, da Redação Fmal (of...Cida
tados. (Pausa)
pela Comissão DireiOl'a em seu Parecer o' 57, de 1995), do ProjeAprovado.
- to de Lei doSenadori'92, de 1991, de autoria do SenadorJut!hy
Em vor.ção o Requerimento ri' 432, de 1995, do Senador Magalhães, que altera iredaçiO do art.15 da Lei o'8.004. de 14
Luddio Portella.
de maiÇO de 1990, que "dispõe sobm transferência de ímanciaOs Srs. Seuadcres que o aprovam quei:mm permanecer sen- mento no âmbito do Sistema Fma.ilceiro da Habitação e dá outras

tados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o Requerimento ri' 433, de 1995. do Senador
Levy Dias.
Os Srs. Senaclore$ que o aprovam que.üiii:i p;nrjanecer sentados. (Pausa)

providências".

-lRedaçio Final
PRoJETo DELE! DO SENA!X> N" 11.
DE 1994-COMPLEMENI'AR

Aprovado.
_
Discussão; em lilmo únicO, da Redação Final (oferecida
Em votação o Requerimen10 ri' 434, de 1995. do Senador
- pela Comissão DireiOl'a em seu Parecer o' 58, de 1995), do ProjeCarlos PalrOCínio.
to de Lei do Senado ri' 11. de 1994- Complementar, de autoria
Os Srs. Senadores. que o aprovam quettam penn.anocer sendo Senador Matoo Maciel, que dispõe sobre fontes de recursos do
tados. (Pausa)
_Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. e dá outras
providêccias.
·
Aprovado.
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-3SUBS'JTIUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEIDA CÂMARA N"9S, DE 1994
Discussão. em tumo:SU.plementar, do Substitutivo do Senado ao ProjeiO de Lei da Omar& DI' 95, de 1994 (DI' 2.904'92. na
Casa de origem), que dá. nova rcdaçio ao art. 32 da Lei ~ 4..886,
de 9 de dez=bro de 1965, que "regula as atividodes dos repre-

sentantes comerciais autÔIJ.omos", tendo
Pa= sob rti 66, de 1995. da Comissio
- Diretono, ofercc:endo a redaçio do vencido.

Senado Federal, 30 de IDliiÇO de I995.- Senador José Sar-

ney' Presidente.

-4-

ATO DO PRESIDENTEN" 177, DE 1995

PROJETO DELE! DA CÂMARAN"81, DE 1992

amua

Disrussão. em tomo único, do Projeto de Lei da
DI'
81, de 1992 (DI' 1.166191, na Casa de origem), de iJúciativa do Ministério Pliblico da Uniio, que aia. na 8' Regiio da Justiça do Tmbalho. cm Belém. Esrado do Pari. DO imbilo do Ministmo Pliblico
do Tiabslbo, cargos de Pn:x:umdores do Tmbalho. de 2' Categoria.
cmgos em comissio e di cutms provicieociass, teDdo
ParecerfavOitveL sobu!'72, de 199S,daComissio
-de Comissão de Constituição, ]usdça e Ckfpdqnia

-5PROIETO DE LEI DA CÂMARA N" !78, DE 1993

amua

Disrussão, em tomo único. do ProjeiO de Lei da
DI'
178, de 1993 (DI' 120191, na Casa de origem), que a1teD Wspositivo do Decreto-Lei DI' 3.689, de 3 de ootubro de 1941- C6digo de
Processo Penal e dá outms providtocias, teudo
Pa= favoráveL sob u!'71, de 1995, da Comissio
-de Comissão"de Constituição, Jostiça e Ckfedeqi'

-6"-
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ATODO PRESIDENTEN"175,DE 1995
O - . : do Seasdo Fodeml, DO uso da atribuição que lhe
foi cmferida pelo artigo 68, § 7!', da Resolução D' 42, de 1993, re~ve mm1er HELOISA HELENA DIAS, Analista Legislativo,
Area de Apoio Téalioo ao Processo Legislativo. Especialidade de
Processo Legislativo, Nivcl IIL Padiio 45, do Quadro de Pessoal
do Senado Fedenl, na ftmçio CODIÍSSiooada, símbolo FCS, de Direto!a da Subsecreta!:i& de eoo.denaçlo Legislativa do Congresso
Nocional.

~

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" li. DE 1993
Disrussão, em tomo Uniro, do Projeto de Do=IO LegislalivoD'IL<ie 1993 (,0169/92, na Omar& dos Deputados), que aprova o texto do Acordo enlre o Govemo da Rep6blica Federativa do
Brasil e a União Intemaciooal de Telecoaunic:açõe:s. pua o estabelccimentQ.da Represeotaçio da UIT em ara..llia. assiDado cm
Genebta. em Sele outubro de 1991, tendo
Pa= favOI:iveL sob D'79,de 1995,da Comissio
-de Relações Emrio..,. e Deba.Nadolllll.

-7Discussão. em tumo-único, do Projeto de ])eaeto Legisldivo D' 93, de 1994 (D' 373/93, Da CâmDa dos Deputados), que
aprova o texto do Tiatado Constitucioool da Coofer&i::ia de Ministros da Justiça dos Países lbero-Amcriconos. celelndo cm Madri, em 7 de outubro de 1992. tendo

Parecer favorável. sob n119l,de 1995,da Comissão -de Relações Exteriores e Defesa Nadoaal.

-8MA'fÉRIA A SER DEa.ARADA PREJUDICADA
Requerimento DI' 531. de 1992. do Senado< Odacir Soares,
solicitando, nos termos do artigo 210 do Regimento lntemo, a
transcriçãO nos anais do Senado, do artigo intitulado ''Curi6; Mentiroso. ronurado<, assassino. delator", publieado no jomal Tribuna

da Imprensa do dia 22 de }Ilho do cotrenlC: ano, de autoria do jornalista Héüo Femandes.
O SR. PRESIDEN1E (Nal:a Júnia)- Esolcnccmdaa(úwmra·se a RSSão às 12hl6min..)

O Presidente do Senado Fedenl, no uso da atribuiçio que
lhe foi cmferida pejo artigo 68, § 2'. da Resoluçio DI' 42, de 1993,
reao!vo mmtor IOAO BATISTA SOARES DE SOUSA Técnico
Legislativo, Á1:ea de Apoio T6c:Dioo ao Processo Legislativo, Espcci•'iciW de Processo Legislativo, Nível n. Padrão 30, do Quadro de Pessatl do SeDado FederaL na funçio comissionada, símbolo FC-8, de lliiWl< da Subse=Wia de Ediçi!es Técnicas, do
Quadro de P<=o1 do Seasdo Federal,
Senado Federal, 30 de """"'de 1995.- Senador José Sar·
aey, Prcsidc:nte.

ATO DO PRESIDENTE N" 178, DE 1995
O PmsicleD.rc do Senado Fedem!, no uso de sua competência
regimental e ~egnlammu, em eaúomridade com a delegação de
competlncia que lhe foi outorpda pelo Ato da Comissão Diretora
D' 2, de 4 de abo:il de 1973, e tendo em vista que coustado ProcesSo ~ P~S-~ msolve apose~Dr, vohmtariameDte, a servidora MARLY MACEDO CAVALCANil DE ALBUQUERQUEY, Analista de lnfotm!tica LegisWiva, Nlvel ill, Padrno 45,
do ,Quadro de Pessoal do Ceotro de lnfotm!tica Legislativa, Nível

I1L Padiio 45, do Quadro de Pessoal do Ceotro de lnfonnática e

PL: e SSI!! mo de Dados do Sc:oado Fedeml- PROOASEN. nos t«mcs dQ
inciso I1L alíiac:, da "-i!Uíçio da Repolbüca Fedemtiva do Bmsil. ambinado oom os llltigos 62, 67, 100. 103, incisos I
e V, 186, incisO lD, alíiac, e 244daLei 8.112, de 11-12-90, em o
artigo SOda Lei8.162, de OS.Ol-91, bem assim com as vamagens das
ResoõJçõeo 59/91, 51/93,74194 e 05/95, do Seasdo Fcdeml. can pro.
~vemos propooimai•.ao t1:mp0 de ~~«Viço. ~ à mão de
28130 (vinle e oito .,;ma avos) do "" • n ' 1110, oboervado o dispooro IIOIIlti&o 37, inciso XI, da Coostituição Fodeml.
Senado Fodenl, em 31 de IDliiÇO de 1995. - Senador José
Sarney, Presidente.
ATO DOPRESIDENTEN"17?,DE 1995
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência
tcgimental e regulamentar. em caúoani.dade com a delegação de
competlncia -1"" lhe foi outorpda pelo Ato da Comissão Diretora
ri' 2, de 4 de abril de 1973, e tondo em vista que consta do Proces-

aruso.

so Jil PD-000144'95-9, resolve aposem.ar. vobmtariameole, a servidora MARIA TERESA MARANHENSE COSTA REBELLO,
ADalista de !nfozmiti<:a Legislativa, Nivel UI, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Centro de !nfOC!lÓiica Legislativa, Nlvel
Padrão 45, do Quadro de Pessool do Centro de !nfcxmática e Proces·
sameDio de Dados do Senado Fedeial- PRODASEN. nos tetmos
do artigo, inciso I1L allnea c, da Constimiçio da Repolblica Federativa do BIISiL combinado com os artigos 62, 67, 100. 103. incisos IeV,l86, iDcisoill,alineac,e244daLei 8.112.de 11"12-90,
em o artigo SOda Lei 8.162, deOS.OI-91, bem assim com as vantageus das Resoluções 59/91,51/93, 74194e 05/95, do Senado Federal, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, conespon-

m.
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dente à razão de 2S/30 (vinte e ciJJco trinta avos) do seu vencimento. observado o disposto no~go 37, inciso XL da Constituição
Federal
•
Senado Feder.tl, em 31 de março de 1995.- Senador José
Samcy, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 180, DE 1995
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1993, e de acordo oom o que ooosu do Prooesso ~ 007283/95-4,
resolve nomear CELSO N AN SEIDENFUS parn exexcer o cargo. em comissão, de Se=tário Parlamentar, do Quadro de Pessool do Senado Federal. com lotação no Gabinete do Senodor Es-

peridião AminSenado Feder.tl, 30 de março de 1995. - A!cranm de
. Paula Dupeyrat Martins, DirerDr-Geml.

O Piesidentc do Senado Federal, no uso de sua competência
ATO DO DlRETOR-GERAL N" 273, DE 1995
regimental c tegulamenta:r. em confom:ridade com a delegaçio de
competência que lhe foi ou.rtotgada pelo Ato da Comissão DiretoO Direlor-Geml do Senado Federal. no uso da atribuição,
ra. ri'- 2, de 4 de abril de 1973. e tendo em Vista o que coosta do que lhe foi coDferida pelo art. 7", § 2", da Resolução ~ 42. de
Prooesso ~ PD-000566.(94-2, =olve aposentar, voluntariamente, 1993, e de acordo oomoque consta do!'rooesso ~OOS.OSI/95-9,
a servidota .REGINA CEL!A PEREIRA FERNANDES DE SOU- ~lve nomeat MARÚCIA FERREIRA LJMA para exen:cr o carZA. Analista de Informática Legislativa. Nível m, Padrio 45, do go. em oomisoão, de AssessorT6coico. do Quadro de Pessool do
Quadro de Pessoal do Centro de lnfotmática e Proc<ssamento de Senado Fedem~ oom lotaçio no Gabinete da Segunda Secrotaria.
Dados do Senado Feder.tl- Prodasen. nos termos do artigo 40, inSenado Federal. 31 de março de 1995. -A!aanm dt P.uciso lll alinea c. da Constituição da Repíblica Federativa do Bra- !a Dupeyrat Martim, Dizeto<-Genl.
sil, combinado oom os artigos õi,IOO,I03, 186, iDCisó m, alinea
ATO DO DlRETOR-GERAL N" 274, DE 1995
c, e 244 da Lei 8.112. de 11-12-90, oom o artigo 5" da Lei 8.162.
O Dimo<-Geml do Senado Federal. nos uso da atribuição,
de 08.01-91. bem assim oom as va;,Lageos das Resoluções 59/91,
que lhe foi coDferida pelo art. 7•, § 2", da Resolução ~ 42. de
51/93, 74194 e 05195, do Senado Federal. com proventos propor1993, e de"aoordo oom o que oonsu do Prooesso o'007.563/9S-7.
cionais ao tempo de sezviço. concspoodeme i razio de 27!30 (vinteSOlve nomear MUR1LO MURÇA DE CARVALHO pan eaerte e sete, lriDta avos) do seu vencimento, observado o disposto no
cer o cargo, em comissão, de Sectâário Parlamentar, do Quadro
artigo 37. inciso XI. da Constituição Federal.
de Pessool do SeD&do Federal. oom lotação no Gabinete do SenaSenado Federal. 31 de março de 1995.-Senador JoséSardor Arlindo Potto.
ney, Presidente.
Senado Fedem!, 31 de março de 1995-- Al....,m de

ATO DO PRESIDENTE N" 181 DE 1995

O Presidente do Senado Federal.

DO

uso da atribuição que

lhe foi coDferida pelo artigo 6', § Z•da Resolução~ 42. de 1993,
resolve manter TERES O DE JESUS TORRES, Consultor Legisla-

tivo. Área de Çonsultoria e Assessorament.o Legislativo. Nívellll.
Padtio 45, do Quadro de Pessool· do Senado Federal. D& funçio
<ooDssionada. símbolo FC-9, de A,dvo~.
Senado Federal. 31 de março de 1995. -Senador JoséSarney. Presidente.

-:ATO DO PRESIDNETE N" 182 DE 1995

Paula Dupeyrat Martins, Diretor-Geta!,
ATO DO DlRETOR GERAL N" 275, DE 1995
O DiiUa--Genl do Senado F<dml. no uso da attibuiçio, que
lhe foi cooferido peloart. 7", § daResoluçãon'42, de 1993,e de

2•.

acordo com o que coosra. do Processo~ 007.634'95-1, resolve nomear Nn..ZA VIANA ESTEVES pua exercer o c:argo, em comissã<l, de Seaetário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal. com lotaçio no Gabinete da l'tesíd&lcia do Senado Federal.

-senado Fedem!, 31 de março de 1995. - A!cranm de
Paula Dupcyrat Martins, Diretor-Geml.

O Pt<sidento do Senado Fcdetal, no' uso da alribuiçlio que
lhe foi ooDferida pelo artigo 6', ~
da Resolução ri' 42. de 1993,
tesolve dispeõSar sn._vANA LUCIA RIOS SAFE DE MATOS,
AD&!ista Legislativo. Area de Apoio T6coioo ao Proc<sso Legislativo, Especialidade de Bibliotccooomia, Nível m. Padlio 45, do
Quadro de Pessoal do Senado Fcdetal, da funçio comi$siooada,
simbolo FC-8, de Dizetom da Subse=taria de Biblioteca. do Quadro de Pessool do Sell&do Fecfmtl.
Senado Federal. 31 de-março de 1995.-Senador JoséSar.
lley, Presidente.

acordo com o que coostadol'roc<sso ~ 007.519195-8, teselvenc>mearEDMn.SON BRAZPESTANA pam exercer o cargo, em comissão, de Sectetário ParlamenrE, do Quo<!IQ de Pessoal do Senado Federal. oom 1ctaçllo no Gabinete da l.ideraoça do PMDBSenado Fedem!, 31 de março de 1995. - Alexandre de
Paula Dupeyrat Martins, Diretor-Geml.

ATO DO PRESIDENTE N" 183, DE 1995

ATO DO DlRETOR-GERAL N" 277, DE 1995

O Presidente do Senado Fcdetal. no uso da atribuição que
lhe foi collferida pelo artigo 6', § 2". da Resolução o' 42, de 1993.
"'""lve designar JORGE ANTONIO ORRO Analista Legislativo,
Atea de Apoio T6coioo ao Processo Legislativo. Especialidade de
Proce= Legislativo, Nível m. Padrio 45, do Quadro de Pessoo.l
do Senado Fedem~ Para exen:ec a fimção cooDssiooada, símbolo
FC-8, de Dimo< da Subse=taria de SC<Viços Genis, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal. 31 de março de 1995.-Senador JoséSar·
ney ~idente.

O Dimo<-Geml do Senado Federal. no uso da atribuição,
que lhe foi oooferida pelo art. 7", § 2•, da Resolução ri' 42. de
1993, e de acordo oom o que ooosu do Prooesso rt'006.201/95-4,
..solve nomear PAULO NOGUEIRA BATISTA JÚNIOR pam
ex= o C&I!IO, em comissão, de Secmário Parlamentar, do Quadro de Pessool do Senado Federal. can lotaçJo no GabiDete do Se-

z•

ATO DO D1RETOR-GERALN"272. DE 1995

O Diletor-Genl do Senado Federal, no uso da atribuição,
que lhe foí COnferida pelo art. 'JSl, § 2,g, da Resolução "ifl42. de

A TO DO DlRETOR-GERAL N" 276, DE 1995

o DilUa--Gemi do Senado F<dml. 00 uso da alD"b•içio. que
lhe foi cooferida pelo·art. 7", § 2", da Resoluçio o' 42, de 1993, e de

nador Eduardo Suplicy.
Selllldo Feder.tl, 31 de março de 1995. - Alexandre de
Paula Dupcyrat llfarin.s- Diret<X-Geml.

ATODOD1RETOR-GERALN"278,DE1995 ·
O Dimo<-Geml do Senado Federal, uo uso da atribuição,
que lhe foi oooferida pelo art. 7", § 2", da Resolução o' 42, de
1993, e de acordo como que consta do Processo nti004.99719S-6.
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resolve nomear JAJR VIEIRA T ANNUS JÚNIOR pu:a. exercer o
c:mgo, em c:omissio de As=sor Técnico. do Quadro de Pessool
do SeDado FedeD!, com lotaçio DO Gabinete da Lidenmça do
PMDB.
Senado Fedem!, 31 de mmço de 1995. - AIClWidre de

Paula llupeyrat Martim, o;,.,. Gel>l.

ATO DO DIRETOR-GERAL N"Z79, DE 11195
O Dirdo<.aa.J do Senado Fedem!. DO uso da alril:uíção. que

lhe foi<Xlllflllida pelo art. 7", § 1!', da Resoluçio n" 42. de 1993. e de
aaxdo oom que CQ!ISia do ~ n" 006.42219~ resolve nomear ANTONIO AGGIO JUNIOR pan exea:er o c:mgo. em oomisrio, de Se=tmo Parlameotar, do Quadro de Pessool do Sena·
do FedeD!. oom lotaçio ao Gabinelc do Seoado< Romeu Tu ma.
SelwloFedeD!. 31 de mmçode 1995-Aie:audredel'au·
la Dop<11"11t Marttos, Dinotor-Gerll.

RESENHASDASMATtiuASAPRECIADAS
DE I• A 31 DE MARÇO DE 199S
(Art.·Z69, IJ, do Reglmeoto Ioterao)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO
Projeto de Lei da amam .,. Z4. de 1m (n" S30SI90. aa
Cas& de origem);"'" cfispõe sobl1o lt:mlOS e as ooodições oom que
sedo <Xlllferidos o titulo de domúúo e a <:OD<:Ossio de uso aos pro- d e refmma agttria.
Sessio:7-3-9S
Projeto de Lei da amara n"l44. de 1993 (n" 2.795192. aa
Cua de oriB=). que sujeita as _ . . públicas às D<Xm&S de
elobonçio c poblieaçio das demostrações fiaoceims de que ttata a
Lein"6.404,de 15 do dezembro de 1976.
Sessio: 7-3-95
Projeto de Lei da amara ..,. 18, de 1994 (n" 151191 . . .
Casa de oriB=). que al._ o art. 629 da Coosolidaçio das LeiS do
Tral:alho.
Sessio: 7-3-95
Plbjeto de Lei n"IZS, de 1991- Comple111et1tar (n" 6QI89 -Complcmeotar, oa Casa de origem). que dl>ciplioa oo limites das
despesas oom o fuucioDalismo público. na fcrma do ut. 169 da
CmstibJiçlrrFcdcnl.
Sessio: 8-3-95
Tm:sfotmodo oa Lei ComplemeiUrn" 82. de 1995.
Projeto de Lei da amara .,. zzs de 1993 (n" 1.382/91. aa
Casa de oriB=). que proibe .. instituições oílciais de de
ccac::eder empréstimos. financipmento; c outros beDcficios a pessoas jorlc!K:as em d&i1o com FGI'S.
Sessio: 8-3-95
Projeto de Lei n"Z36. de 1993 (n"2.Z97/91, .. Casa de origem). que - = t a disposilivo ao art. da Lei n" 4.090. de 13 de
julho de 199Z.
Sessio 8-3-95
Projeto de Lei da amara.,. Z41, de 1993 (n" 2. 817192...
Casa de origem), que alt=. o art. 322 da Coosolidaçio das LeiS do
Tmbllbo.
Sessio:S-3-95
Projeto de Lei da Câmam .,. 11. de 1994 (n" 2.777/92, Da
Casa de origem) que o=ot• porágxúoo ao 1111. 133 da CooJoli..
daçio das Leis do T!abalbo.
Sessio: 8-3-95
Projeto de Lei da Câmam .,. 22. de 1994 (n" 467/91, ..
Cua de origem), que revoga art. SOS da Coosolidaçio das LeiS do
Tmbalbo.
·
• Sessio: 8-3-95
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Projeto de Lei da Cânwa .,. 22. de 1993 (n" 2.528189 ...
Casa de origem). que dá oova redaçio ao art. ~do ~to-Lei fil
2.472. de I• de se<=bro de 1988, que "altera disposiçõeo da legislaçio adumeira. consu'oô.ociada no Dec::mo-Lei ofl37, de 18 de
oovembro de 1966. e di ootras providéncias'~
Sessão: 9-3-95
Projeto de r.., da Clmara.,. 227. de 1993 (n"l.l40/91, ..
Casa de origem). ~ veda a destinação de l'Cal1'SOS e auxílios públicos que ~f)CL
Sessio: 9-3-95
ProjetO de r.., da Câmam.,.
de 1994 (n" 3.692/93, . .
Casa de origem). que dlspõe robie a obrigatoriedade de realização
DNA ,. .. - bospUalarpública.
Sessão 9 395
ProjeiO de Le. da Clmara .,. 23. de 1994 (n" 489/91 ...
Casa de ongem). ou< aJ,... a rodação do§ 1• do art. 239 da Coosolidaçio das !...• do Trabaloo

us.

do,...,.

s.s.io 9-:1-9~
ProFIO dlo lt1 dto C1man r/l40, de 1994 (n'l 133/91, na
Casa de ongeml qur »wpB"a a percepçio do adicional de peric:uJosidade aos elrtnasta.s t' dcaws trabalhadores que especifica.
Sessio 9 \ 9"i
ProJE'Ic'> dr l..c-1 d.a Clmua fiJ 43. de 1994 (n'l! 471/91, na
Casa de OOjtrtni ~ ductpl.ma a execuçiio tr.t.bo.Ib.ista contia a
massa fahda. ..-1T• .-r~, ao an. 880 da Coosolidação das Leis
do Tra..bailo:- urr. ;...., ~ ...•. oo:mendo como § 40
Sess.i..-. "" • .., ...
ProF"'" dr l.r1 olr. ~ ol2 30, de 1991 (o'l 3.107/92, na
Câ:man dos [ lrr;U .-lo." • ôr autoria do Senador Mauricio Corr€a.
que regul.an:wnt.~ a rr ~~~' dr Ortoptisiac dácutras. providências
Sc:uÁ<.. "" i 'I~
& I • da C._,. n" 51, de 1994 (n" 1.97&'91, oa
~ dr crt,..-rr _ ..pt altf"n ~ arts.- 846, 847 e 848.. caput, da
~- ..w. ! 1u .l.· ln..~- CLT. que dispõem sob:e
prtx:cd.zmrD11:"' a _.m lll.i.Ut.k:ls ca audiência inaugural das Juntas
de~t'h.~1U
_-Seuio 1r~ \fi'\

Pro-"''

ProJ"C' de l " ..

Casa de

aaw. .,. 64. de

«1~1 ~ dap'w

1994 (n" 3.7541!13...

IIOtft a libeJ:dade SiDdical e dá outras

providáoa.u
S....OICJ9S
ProJ"C' ... l•• ... a.- .. 77, de 1994 (n" 1.624191 ...
Casa de~ .. qw ~ ~a LC:rminologia oftcial relativa à
bansec.il.a e dl ,.,. .... Jlf""" lldfaclas.
ScasioJI).\~

T.....S,.,.,_,.. u!A .. 9.010. de 1995.

Pro-""' de L•• "' Clawa .. 48, de 1994 (ri' 1.292/91, oa
Casa de on~~tml.- Qbl' dito ....... rodaçio a dispositivo da Consotidaçio das Leu do 1 ~ .........
s.s.io 17 >~

·p.,,.,

de L<• da am.u. .,. 86. de 1994 (n" 3.913/93...
Casa de ongrm). qw dJ. oava n:dação ao§ 14 do art.. 841 da Consolidaçáo cW. Lr1s &.1 1 B-baDlo- a..T.
-

Sessão' 17.3-95
.
. - _l'lojeto de Le• da ama.. .,. 83, de 1994 (.. 229/94, . .
Casa de origem). que proíbe aeXigência de atestados de gravidez e
esterilização, e outns práticas clisciimmatóriaS, pam efeitos admissionais ou de petm.anêocia da ~laÇão jnídica de trabalho~ e dá outras providéocias.
Sessão: 28-3-95
.
·
Projeto de Lei da Câmara .,. 40, de lwS (n" 121/95: . .
Casa de origem). que dispõe sobre a distribuição de efetivos da
Aeronaiiti~ em tempo de paz•
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Sessão: 28-3-95
Transfotmado na Lei n' 9.009, de 1995.
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO
Projetodelle=to Legislativo o' 51, de 1994 (n' 195/92. na

Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Ato Coostitutivo
do Instiblto Intemaciooal da Língua PortUguesa. celebmdo em São
Luís. Estado do Moranhio, cm 1• de novembro de 1989, c do
Acordo Relativo ao Instituto IDtemacicaal da. Língua Portuguesa.
coocluidocmLisboa,cm 16dedc>ombrode 1990.
Scssio: 14-3-95
Tr:msfotmado no DeQ-cto Legislativon'33, de 1995.
ProjeiÓde Rcsoklçio n'35. de 1995, que autoriza o Govcmo
do Estado de Sergipe a con1ra1ar opcraçio de ctódito ex temo junto
ao Fundo lnlemaciooal para o Dc,.i>.volvimcnto Agricola- FIDA.
Sessão: 23-3-95
Transfoanado na Resolução do Senodo Feclcml ii> 8, de 1995.
Projeto de Resolução n' 31, de 1995, de iniciativa da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania. que suspendt a execução da Lei n' 32, de 7 de julho de 1989, do Distrito Fcdcral.
Sessão: 28-3-95 (dccisiio I<ImiDativa)
TransfoanadooaReso!uçãodoSenadoF<dcraln'9.de 1995.
Projeto de Resolução n' 32. de 1995, de ioiciativa da Co-

oüssão de Constiwição. Justiça e Cidadania. que suspende a execução do art. 90 da Lei ~ dos Mu:oicipios - Lei Complementar n' I, de 17 de dezembro de 1975 - com a rcdação dada
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Projeto de Lei do Senado n' 11. de 1994- Complcmcnw-,
de antoria do Senador Mazco Maciel. que dispõe solm: fontes de
recursos do Fnndo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e

dá outras providências.
Sessão: 8-3-95
Projeto de Lei da Câma1a n' 80. de 1994 (n' 2.267/91. na
Casa de origem), que a=cota piiiágrafo ao art. 860 da Consolidação das Leis do Tabalbo.
Sessão: 9-3-95 .
. . __
.. ____
.
Projeto de Lei da Câma1a n' 95, de 1994 (n' 2.904/92. na
Casa de origem), que dispõe solxe a alllafuação dos valores das
comissões devidas a n:prcsentantes comerciaJ. em caso de mora no
pagamcDto.
Sessão: 14-3-95
MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFEs
DE MISSÕES DIPLOMÁTICAS APRECIADAS
EM SESSÃO SECRETA
Mensagem n' 427. de 1994 (n' 1.252/94. na origem), anavés da qual o Senhor l'rcsidcole da Rcpíblica submcle à dclibernção do Senado o nome da Senh012 THEREZA MARIA MACHADO QUINTELLA, Ministr.o de Primem. Classe da Ca=icl de Diplomata. pata exercer- a função de Embaixadom do BiaSil junto à

Fcdc.mção Russa.

Sessão: 9-3-95
Mensagem n' 9, de 1995 (n' 47/95. na origem), através da
qual o Scnbor Presidcnle da Rct>llblica sub=tc à deliberação do
pela Lei ComplcmcDlar n' 36, de'l7 ttc oulllbro de 1983, do Esta·
Senado o nome do Senhor JOSE AR1UR DENOT MEDEIROS,
do do Rio de Janeiro.
Ministto de l'rimeicl Classe da Ca=ira de Diplomata, !"""- exerSessão: 28-3-95 (dccisiio teiminativa)
cer a função de Embaixador. Chefe da Delegação Pennanent.e do
Transfotmado na Resolução do Scmdo Federal n' 10, de Bn>Sil junto à Associação Latino-Americana de IDtcgnção.
1995.
Sessão: 9-3-95
• Mensagem n'l!. de 1995 (n'S4195, na origem). através da
PROJETOS APROV AOOS E ENVIADOS À
qual o Scnbor Prcsidcnle da República submete à dclibcmção do
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Scoado o oomc do Senhor AFFONSO CEI..SO DE OURO-PREProjeto de Lei do Senado n' 27, de 1991 - Complcmcnlar, TO. M_iois1ro de Primeicl Classe da Ca=icl de Diplomata. para
de autoria do Senador Mansutto de Lavor, que regulamenta o § ~ '7'= a função de Embaixador do Brasil junto à República da
do an. 192 da Constituição Fcd=l, que dispõe solxe a cobr.mça Austtia.
Sessão: 9-3-95
de }li'OS reais máximos. e dá outras providências.
Mensagem n' 12, de 1995 (n'55/95, naorip), através da
Sessão: -8-3-95
Emenda do Scoado ao Projeto de Lei da Câloua n' 216, de qual o Senhor Presidente da ~lica submete à delibernção do
1993 (n' 3569193, na Casa de exigem). que dispõe sol= o traba- Senado nome do Setmor JOSE VIEGAS FILHO. Ministro de Prilho. o estudo c a reitegraçio sociitl do condenado e dá ouuas pro- meira Classe da Cam:ira de Diplomata. para exen:er a fuDção de
vidências.
Emb;Uxador do Brasil juDIO ao Reino da DiDam:uca.
Sessão: 9-3-95
Sessão: 9-3-95
Mensagem n' 60. de 1995 (n' 189/95, na origem), através
Projeto de Lei da ~ n' 19, de l994(n' 156191. na
Casa de origem), que dispõe sobre ~lrição ao uso de fumo em re- da qual o Senhor Presidente da República submete à dehberaç.ão
cintos fechados de uso p1blico, em veírulos de tr.msporte c:oletivo do Scoado a escolha do Gcocial-dc-Exéttito EDSON ALVES
c dá outras providências.
MEY, pam exm:er o cargo de MinistrO do SuperiorTnõuoal MiliSessão: 9-3-95
tar na vaga docotrente da aposentadoria do Senhor Ministro GeneSubstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da-Câmara~ 84, rat:de-Exén::íto Evemldo de Oliveira Reis.
Sessão: 15-3-95
de 1994 (n' 1.888191, na Casa de origem). que rcgulamcn!a o§ 3'
do art. 226 da Coostituição Fcdcml.
M'"""'gcmn'61. de 1995 (n' 190195. na origem) através da
Sessão: 16-3-95
qual o Senhor Prcsidcnle da República submete à delibernção do
Senado a escolha do General-de-Exétcito JOSÉ SAMPAIO
PROJETOS APROVAOOS E ENVIADOS À
·· MAIA. para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal MiCOMISSÃO D!RETORA PARA REDAÇÃO FINAL
litar oa vaga decorrente da aposeDl3doria do Senhor Ministro Genetal-dc-Exéttito Wilbctto Luiz Lima.
Projeto de Lei do Scoado n' 92. de 1991, de autoria do SeSessão: 15-3-95
nador Jutahy Magalhães, que a1tcrn a rcdação do art. 15 da Lei n'
Mensagem D? 40. de 1995 (~ 114195. na origem) attaVés da
8.004. de 14 de maiÇO dc!990, que "dispõe som traDSfCiincia de
qual o Senhor Prcsidcnle da República submete à dclibernção do
financiamento no âmbito do Sistema Financeilx> da Habitação e dá
Senado o nome do Senhor MARCO CESAR MElRA NASLAUSOUtras providências"..
Sessão: 8-3-95
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Sessão: 6-3-95
__
KY. Ministro de Primeira Classe da Caireira de Diplomata. para
Rcqlerimento ri' 1.449. de 1993. do SenadO< Gllbetto Miranexe=afunçãode Einboixadc<do BmsiljmJoàRepúblk:a Bo!Mana.
da. solicilando transcrição de artigos nos Anais do Senado Fedem!.
Sessão, 23-3-95 (extrao<diniria)
Mensagem~ 47, de 1995 (~ 148/95, oa origem) atravé$ da
Sessio' 16-3'95
Requerimento ri' 229. de 1995. do Senador Cootinho Jorge.
qual o Senhor Presidente da Rcpiblica submete à dehOemção do
solicitando criação de Com.issio Temporária pam ãpresentar pro-Senado o nome do Senhor LUIZ FELlPE DE MACEOO SOA~
RES GUIMARÃES. Mmistto de Primeim Classe da Caireira de postas de altcmção do Regiroento IDtemo.
Diplomata. J'ô1:l'3. exercer a fWlç3o de Embaixador do Brasil junto à
Sessão' 17-3-95
República da Índia.
PROJETO ARQUNADO NOS TERMOS DO
Sessio' 23-3-95 (extrao!tliDhia)
ART. 101 DO REGIMENTO INIERNO
Mensal!= ri' 58. de 1995 (ri' ISS/95. na origem) atmvés da
Projeto de Lei da Câm= ri' 54. de 1994 (n' 4.853190. na
qual o SeDho< Piesideme da Repúblk:a submele à dehbmção do Senado o nome do Sellhor CELSO LAFER., para exext:er a função de c... de origem~ que ar...-. o§ 3"do "'· 2" da Lei ri' 5.584. de 26
de junho de 1970. que dispõe IObre normas do Direito Processual
Einboúxador. Cl!efe da Dolegaçio J'nmmente do Bmsil em Gcneln.
do Tlllbalho. ahera dispostüvos da Consolidação das Leis do TraSessã<r. 23-3-95 (extrao<diniria)
Mensagem ri' 69. de 1995 (ri' 259195. na origem) através da bl.lho. disciplina a oonoessio e ~taçio de assistência judiciária
qual o Senhor l?!<sidcnte da República submete_à delibemção do na Justiça do Trabalho e diouuas providências.
Sessão' 27-3-95
Senado o nome do Senhor ANDRE GUJMARAES. Ministro de
Primeir.t. Classe da Catreira de Diplanata., para exen:er a função
PROJ!ITOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO
de Embaixador do BiliSil juDIO i República da Hungria.
ART. 25400 REGIMENTO INIERNO
Sessão' 23-3-95 (extrao!tliDhia)
Projeló de Lei da Câm= ri' 122, óe 1992 (ri' 397191. na
Mensagem ri' 90. de 1995 (ri' 309195. na origem) através da
qual o Senhor P=idente da República su-e à deliberação do ~ C... de origem). que "regulamenta o inciso XLI do art. 5' da
Senado o nane do Senhoc ITAMAR AUGUSTO CAUI1ERO Constituição Fedenl".
-sesSão, 29-3-95
FRANCO. para ex= a função de Embaixador do Br.osil juntO à
Projeto de Lei da Câm= ri' 31. de 1994 (n" 3.585/93. na
Rep:íblica Portuguesa.
Casa de origem). que "al!eta a redação do llt. 1.036 da Lei ri'
Sessão' 23'3-95 (extrao<diniria)
5.869. de li de janeiro de 1973- Código de Processo Civil. relatiREQUEREMENTOSAPROVADOS
vo ao anoJamento".
Requlorimenlo ri' 201. de 1995. do Senador Lúcio AlcântaSessb. 29-3-95
ra, solicitando. nos reimOS regimentais, a criação de comissão temPROPOSIÇÕES R!mRADAS PELO AUTOR
JXmÍria interna com o fiiD de elaborar e .apmsentar projeto de resoluçãoreform.a.ndooRegimeatointez:no.
_ R~erimenr.o ~ 184, de 1995. do Senador Edison Lobão,
(Anexado ao Requerimento oJ 292. de 1995._ aprovado solieitandO criaçio de Ccmissio Temporária pa11l apnfundar·estuem 16-3-95)
dos e conclusões em 10mo da ._umidade da localização de uma
Sessão' 07-3-95
~.~nova refinaria da Petrobds no Nordeate bnsileiro.
Requerimento ri' 332. de 1995. do SenadO< Esperidião
Sessão' 14-3-95
Amin. solicitando ttami1açio coojmta dos Projetas de Lei da Câl'lcjc!o de Lei da Câmma ri' 61. de 1994 (ri' 3.552193. na Casa
m= n's 73 e 98. de 1993. que alteram o art. i 80 do Código PenaL de origem~ de ioicWiva do Piesideme da República. que ''aliem 0 §
Sessão, 17'3-95
!•do art. 12daleiri'5.700, de !•de ......txode 1991. que "dispõe
Reqierimedo ri' 118. de 1995. do SenadO< Cwtinho Jorge. so- sobre a folma e a~ doa sfmbo1os """"""'"'"·
licilandoacoovocaçiodoMinislmdeEstadodoPlanejomcmoeOrça(Retinodos nos I<ImOS da Mensagem n" 78, de 1995 (ri'
metto. Dr. José Sena.!""" presrarinfcxmaçõ:sao Plenário do SeDado. 187/95. na origem~ do Senhor Presidente da República)
Sessão' 29-3-95
Sessão, 16-3-95
Requerimento ri' 180. de 1995. do Senador Cootioho Jorge.
Requerimento ri' 186. de 1995. do Senador Jáder Barl>alho.
solicitando a convocação doMinislro de Estado do Planejamento e solicitando convocação do Ministro das Minas e Energia para que.
Or:Çamento, Dr. José Serra.". pua-prestar infotmações 80 Plenário perante o Plenmo, traga ao c:oobcc:imcnto do Senado os estudos e
do Senado.
_~ que embasuio a escolba do local que sediará as instala~
Sessão: 29-3-95
ções da nova refmaria da Petrobrás.
PROJETO REJEITADO E ENCAMINHADO AO ARQUNO
Sessão' 21-3-95
Requerimento ri'200. de 1995. do Senador Ademir Andra·
Projeto de Lei do Senado r/'313. de !991. de autoria do Se- de. solicitando convocação do Ministro das Minas e Energia pora
nador Nelson Wedekin, que coooede isenção do ln:!pJSto sobre ~ informações sobre a futum jngtalaçio da décima-segunda
Produtos Industrializados- IPI pam veíruJos destinados ao uso de refmaria. da. Petrobrás.
-epresentantes cometeiais autõoomos.
Sessão: 21-3-95
Sessão' 9-3-95
MA1ÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS
OU!RAS DEUBERAÇÕES
E ENCAMINHADAS AO ARQUNO
Eleição do Colregedor e dos Corregedores Substitutos do
Senado FederaL

Oficio ri' s/144. de 1993 (ri' 197193. na origem). do ~?!<si
dente do Supremo Tribunal Fedctal. comunicando a decisão que
declarou a inconstimcioDa.lidade do§ 3Sido aiL 55 da Lei~ 7.501,
de 27 de junho de 1986. com redação dada pela Lei n" 8.028. de
12 de abril de 1990.

Conegedor: Senador Romeu Tuma (60 votos)
l"CorregedorSubstituto' SenadO<Rames Tebet (60 votos)
2"Co!regedocSubstilutcx Senada<Joel de Holianda (60votos)
3"Co!regedoc Subuituto' Senador Lúcio Alclnwa (60 vo<os)
Sessão' 16-3-95
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CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Of. n• SM/16<l/95

SM/170

a

Of.n• SM/193195

Senhores Senadores

Encaminha
cópia
do
Senhor
pronunciamento
do
Presidente José Samey, proferido no
dia 23 de fevereiro~ no tocante ao
registro de comparecimento dos
Senhores Senadores.

Presidentes das
permanentes

comissões

Encaminha cópia de expediente do
Senador Eduardo Supliey, lido na
sessão ordinária do Senado Federal
do dia 3 de março, -bem como as
notas taquigráficas da sessão do dia
2 de março.

Presidente
do
Superior Eleitoral

Tribunal

Encaminha informaÇõeS sobre a
Representação Político-Partidária
no Senado Federal.

da Câmara dos

Comunica a leitura da Ata de
apuração da votação de Vetos
Presidenciais em 30 de março,
encaminhando a Ata e a lista
contendo o resultado da votação.

Of. r(' I 00/95-cN
Deputados

Of. C ire. n• 40/95-SGM

Senhores Senadores

Encaminha cópias das Propostas de
Emendas à Constituição remeridas à
Câmara dos Deputados pelo Senhor
Presidente da República.

Of Circ. n• 41195-SGM

Senhores Senadores

Encaminha cópias dos expedientes
da MODECON e da CONAMO.
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SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS PELO
SENADO FEDERAL

Durante a votação • Assembléia foi, tOlllpO<Orlameme, presidida
pelo Senhor João Boooo Altoé, Diietor-Exccutivo do IFC. Às de. {Março de 1995)
zesseis bens o Dr. Hemique Lima Santos reassumiu a presidência
Matérias aprovadas:
e às dezessete bon.s enc:em:u o processo de votação. convidando
Projetos aprovados e enviados à sanção 23
para escru~ os segurados Luiz Gonzaga Malveira e Evaldo
Projetosaprovados:eenviadosàpromulgação4
Carlos_ Bezem. da Cosu.. Votaram 485 segurados, número que
Projeros aprovados e enviados 1 Câu:tara dos Deputados 4
conferm com as llsw de vOWll.es. Feita a apwação. verif'":tcou-se 0
Projetas aprovados e enviados à Canissão Diretcm. parare- seguinte l!!SUltado pln membros titulares: - Senador Nabor Júdação fmal4
- nior, Seoador Lúcu> AlclnW'L Senador Carlos Patroclnio, DeputaMensagens relativas a escofua de chefes de missões diplo- do Euler Ribeao. [)epltads Zila Bezema. Deputado M.moel Casmáticas li
tro, Deputado Jaduoo l'<=nl. Deputado Nilsoo Gibsoo e o DepuRequerimentos aprovados 4
tado Wilson Brap. ~ ekes elegeram-se com 485 votos. Para
Total de matérias aprovadas 50
membros .upleotn - Depltado Pedro eon.a, J)epltaJo Froire
Matérias enviadas ao arquivo:
Júnior. Dep.nado ~I dr Ohveim. Deputado GonDga Patriota.
Projeto rejeitado e eocaminhado ao atqUÍVO 1
De]>ltado M>m<> F"""'- Depilado Teodori<:o Fetraço, Doutor
Matérias c!ecl.1cadas prejJ:dicadas e encaminhadas- aO-anp..ii-- Daso Coimbn. Inl:~c~r tbroldo Sanford e o Doutor Codoaldo
vo 3
Abreu da S1lveu-a.. lodos. eles elegeram-se com 485 votos. EncenaProjeto uquivado nos termos do art. 101 do Regimento ln- da _a apuraçi.o. &mf' e~ ~hado. o Senhor Ptesidente proclamou
eleltos os se:nbotft ~ Nalxr Júnior. Lucio Alcântara e
temo 1
Projetos arquivados nos termos do art. 254 do Regimento Carlos Patroctn.J(\ IJ~rt:~utadol Euler Ribeiro, Zila Bezerra, Ma.noel
Castro. Jacboa ~n Nllsoo Gibsoo e Wilson Braga. Para
Intemo2
_ _
_
memb:os tltUl.aft:s ~ ;.n IU'pientes os seohores: - Deputados PeProposições miradas pelo auto< 4
dro Conu.. fft'n Jtonx"'f Noel de Oliveira, Gonzaga Patriota,
Total de matérias enviadas ao arquivo 11
Mareio Fortes. T('O.ldo._ncl"> f-~ e os Dou~s Daso Coimbra,
(16 de fevereiro a 31 de março de 1995)
Haroldo Sant~."l!"d ~ t
C'l.x:iol.ldo Abreu da Silveir.l. Pcc:Jsse...
Matérias aprovadas:
guindo. o P'rt-'l.ldr:'S~ co.nuruc.cu aos ~tes: que a posse·dos
Projetos aprovados e enviados à sanção 23
eleitos ao ~lbo r llrLhr'nt:vo do IPC. bem como do PresideDle
Projetas aprovados e eoviados à promulgação 27
e Vice.-Pres~nw p. cotriL~ na sessão da Câmara dos Deputsdas
Projetas aprovados e enviados à. Câmam dos Deputados 4
do dia 28 dol c.nn.-cw WTt ruh.z1da no dia 03 {três) de abril, às
Projetas aprovados e enviados à Canissão Diretor:a. para te- onze b~ Dn Gar-.uwv d.t Prnadéncia., situado IUl Sede do Institudação fmal4
to. Nada mau h••II'IÚ.' a traz.c. is dezesele horas C encerrada a
Mensagens relativas a escolha. de chefes de missões diplo- reunião. E- ç.n '• o.t.a.~ n.. Ra"naoodo Urbano, Sea:etirio, lavrei
máticas 11
.
· a pTT:SeDil' At..a ~ ..lrf"'lU àt' bda e aprõvada. sed assinada pelo
Requerimentos aprovados 4
Set!bor ~udrtat" t' olrr.l.at' ~\ol;lC'ados presentes.
Total de matérias aproVadas ·73
Jl R--•• da \ok. do Senado Federal,
Matérias cuvíadas ao arquivo:
. . . . . . . . . . . . de......,de19!15.
~jeto tejeitado e encamiDbado ao arquivo 1
'1\.s dez
;la., ~ I t> dr: awço de mil novecentos e noMatérias declaradas JR.P<ficada:s e eucmrioha:fas ao arquivo 7
.u~ do Gabinete da Presidência,
venta e- cmco. aa • •
Projeto arquivado nos teanos do art. 101 do Regimento ln- reúne-se- a Mtu Ól' ~ f-edrnl.. com a presença dos Senhores
temo I
Scoadores JOI.t !.. . . , ,.._admat; Tcotônio Vüela FJlho.J.t:I:ViceProjeTas arquivados nos termos do art. 254 do Regimento ~. JuOO (-__..._ J- V .::o-Presidente; Odacir Soues, 1~
lntemo2
- - . Se=t>no. Rrmo C.Joo""' l" Socrcürio; Levy Dias. J'Se=láProposições totiiadas pelo auto< 4
rio:. Em.m:ie-s ÃD"'r'11ll. • ~ Ney Suassuna., Suplente e
Totaldemat&iasenviadasaoarquivo lS
Antõmo Carloa \ ~ ~e. Havendo DÚmero legal. o Sr.
Pt6.cietu dect.n ~ a numio. Foi lida e aprovada a. ata da
INS'l1lUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
rcuniio mr.mor O ~ ~ m)c:ia a mmiã~ apresentando os
Ata da 33> Reuuião da As<cmbléla Gend o..u. segumtes as'alt*lll us 1 ~~%Delito nA 966. de 1994, de auoária, roallmda cm 29 de......., de 19!15.
toria do SetL.dar J~•t Redu. dr mformaç.ãoao Mlnistro de Estado
As dez bens do dia vinte e nove de março do ano de bum da lntegroçlo Rrp~ , ..,..odo ao R"JUerimento ri' 342, de
1995. para qur .a a~~ dt:r.tmalíria passe a ser o Ministro de
mil, novescentos e noventa e ci:Dco. no Espaço Cultutal da Câmara
dos Deputados. situado DO andar lirreo do Anexo I do pt6dio pcin- Estado do P'bDt.Jamrzao~ ~melllO. tendo em vista as mxliflca.cipal do Congresso NacionaL, com. a presença do SeDhor Presiden- ções ocomdas na r«rutun. da Administraçio Federal) - aprovado
e encaminho à ~t..na-Gcnl da Mesa para as providências :regite Doutor Henrique Lima Saotos. dos segurados obrigatórios. facultativos e pensionistas, tealizou-se a 331 Assembl6ia Gemi Oidi- mentais: item 2 Requent:J::~t:DlO nO 299. de 1995. de autoria do Seoária do Instituto de Previdêocia dos Coog=sistas - IPC pua. nador Gilberto Mlnoda Bansta, de informação ao MíDistro de Esconsoante 'o· disposto no artigo dezesseis, itens I e II da Lei ri'- tado da FazJ:nçia -apow.ado e euca:m:inhado A Secret.uia-Gend da
7 JJ87/82. tomar coohecimeoto do Relal6rio do SC!lba PresideDie Mesa para as provtdénc'w n::gimen~ item 3: Requerimento r/l
~04. de 1995. de au<oria do Senador Gilberto Miranda Batista, de
:re~t.c ao exetcicio fmdo eleger o Conselho Delibemtivo pna o
biénio de hum mil. novesceotos e noventa e cincolhum mil naves-- infonnaç:io ao Ministro de Estado da Saúde- aprovado e encamicentos e noveta e sete. Aberta a sessão, o SeDhor ~sidcntc proce- nhado à Se=taria-Getal da Mesa pam as providências regimendeu aleitw:a do Relatório, que SCiá p1blicado à parte, oo órgão ofi- tais; item 4: Requerimeoto ri' 305, de 1995, de autcxia do Seoador
cial do Congresso NacionaL A seguir, o Presidente~ ini- Gilberto Miranda Batista, de informação ao MíDistro de Estado
ciada a votação oom término pré-fJ.Xado para. às dezessete h012S. das Relações Exterion::s - aprovado e encamiDbado à. Scctetaria-
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Geral da Mesa para as providêDCÍas. wgimentais; item 5; Requeri- Scctetaria-Geral da Mesa para as providências regimentais: ilem
memo ri' 306, de 1995, de autoria do Senador Gilberto Miranda 22: Requerimento fil323, de 1995. de autoria do Senador Gilberto
Batista, de infonnação ao Mimstro de Eswlo da Previdência e As- Miranda Batista. de informação ao Ministro do Estado- Maior das
sistência Scx:ial - aprovado e encamjnhado à Secrctaria..Qeral da Forças Armadas - aprovado e eDcamjnbado à S~Ge:ral da
Mesa para as providências regimentais; item 6: RcquerimeiUo n1l Mesa pan as províd€ocias regimentais; item 23: Requerimento na
307, de !995. de autoria do Senador Gilberto Miranda Batista. de 324, de 1995, de autoria do Senador Gilberto Mmmda Batista, de
informação ao Ministro de Estado do Planejmlento - aprovado e informação ao Ministro Olefe da Casa C'JVil da Presidência daRe~aclo à SOCTOWia-Ger.d da Mesa pua as provicUncias ...
pública - aprovado e enca:miDhado à Secretaria-Geral da Mesa
gimentais; item 7: Requerimento n' 308. de I 995, de autoria do para as providências regimentais; item 24: Requerimento nlZ 325.
Senador Gilberto Millmda Batista, de infCil1llação 110 Mimstro de de 1995, de autoria do Senador Gilberto Màanda Batista, de inforEstado das Minas e Energia - aprovado e erv:aminhado à Secreta- mação ao Ministro de Estado dos TI'3.11Sp01'leS - aprovado e enca·
ria-Geral da Mesa para as providências tegime;otaist item 8: Re- miDhado a Secretaria-Gemi da Mesa pua as providências tegiquerimeoto ri' 309, de 1995. de autoria do Senador Gilberto Mi- mentais; item 25: Requerimento rJ!l-326. de 1995. de autoria do SeIODda Batista, de infonnação ao Miaistro de Eswlo do Meio Am- nador Gilberto Mmmda Batista, de informação ao Mimsi1'0 de Esbiente dos Recursos Hidricos e da A.ma.l6Dia. Legal - aprovado c wlo do Trabalho- aprovado e encaminhado à Seaetaria-Geml da
Mesa pam as providências regimemais; item 26; Requerimento oSl
~ado à Seaetaiia-Ger.d da Mesa pua as providências regimentais. item 9: Requerimento n' 310, de 1995. de autoria do 327, de 1995, de autoria do Senador Osmar Dias, de informação
Senador Gilberto Millmda Batista. de infOIIIUição ao Mimsi1'0 de ao Ministro de Estado da Agriculbmt.. do AbastecimenlO e da ReEstado da Marinha- aprovado e eocaminbado l Sccretarla-Ger.d fODDO Agriria - aprovado e ~ado à Secretaria-Gemi da
da Mesa pua as providencias rogimentajs; itelll 10: Requerimento Mesa para as providências regimentais; item TI: Requerimento n'l
n' 3 I l, de 1995, de autoria do Senador Gilberto Mi=da Balista. 330, de 1995, de autoria dos Senadores Osmar Dias e Casildo
de informação ao Mimstro de Estade da Justiça- aprovado e enca- Maldaner. de informação ao Mlmstro de Estado da Agricultuia, do
minhado à Se=taria-Ger.d da Mesa pora as providências '"gi- Abastecimento e de Reforma Agrária- aprovado e encaminhado à
mentais; item II: Roquerimenton"312. de 1995, de autoria doSe- Sercmaria-Geral da Mesa para as providências regimentais; item
Dador Gilberto Mi=da Batista, de infonnação ao Mimstro de Es- 28: Requerimento ri' 331. de 1995. de autoria do Senador Osmar
tado da Indústria., Comércio e do Turismo- aprovado e encar.ni- Dias. de informação ao MiJristro de Estado da Agricultura. do
nhado à SOCTOWia-Ger.d da Mesa paras providências '"gimentais; Abastecimento e da Reforma Agrária- aprovado e enaminbado à
item 12: Requerimento n' 313, de 1995, de autoria do Senador Socretaria-Geral da Mesa para as providências ~emais; item
Gilberto Miranda Batista. de infoanaçio ao Mimsi1'0 de Estade da 29: Requerimento n' 344. de !995. de autoria do Senador HumFazenda - aprovado e encaminhado à Se=taria-Geml da Mesa berto Lucena, de infotmação ao Mimstro de Eswlo da Fazendapua as providências _togimentais; i<em 13: Requerimemo n" 314. aprovado e encaminhado à Secretaria-Gemi da Mesa pam. as prode !995, de autoria do Senador Gilberto MiiaDda Batista. de infor- vidências regimentais; ilem 30; denúncia por crime de responsabimação ao Ministro de Eslado do Exéreito - aprovado e encami- lidade eomra o Ministro do Supremo Tnllunal Fedeml. Dmar Galnhado à Secretaria-Geral da Mesa para as providências ~egimen vãO', foanulada por Femando Licínio Pereira e Sousa. Anunciada. a
tais; item I <lo RequerimeDlo n' 315, de 1995, de autoria do Sena- matéria. o Senhor Prmdente COb1lli1ica que a Diietoria.-Geml do
dor Gilberto Miranda Batista. de infom>ação ao Miaistro de Esta- Senado fez a ;,ntada de documentos numetalldo-<>s de folhas n's 1
do da Eduoa.ção e do Desporto- aprovado e cncamjnbado l Secre- a31 e ãutucu-a como "Processo~017486193-9- deaúncia docitaria-Gemi da Mesa pua as provicUncias regimentais; item IS: Re- dadio Femando Liánio Pereira contia o MiiUstro do Supremo Triquerimento ri' 316. de 1995, de autoria do Senador Gilberto Mi- bunal Fedeml. Dmar GaMo, por crime de ~ilidade. nos
IO!lda Batista, .de infcmlação ao Mimstro das Minas e Eoeigia t=nos do artigo 44. da Lei n' 1-079, de 1950." Em seguida. o Seaprovado e encaminhado il Se=taria-Ger.d da Mesa pora as pro- nhor Ptesidente COl1C$'deu a palavm ao SeDhor Primeiro Secretário,
vidências ..gimentais; item 16: Requerimento n' 317, de 1995, de Senador Odacir Soares, '"!atar designado, o qual leu o seu tolatóautoria do Senador Gilberto Mlmxla Batista , de infoanaçio ao rio coochõndo pelo ârqu.ivamem:o da de.Dúucia. Posto cm v(Qção,
Ministro de Estado das Ccmnnicações -&JKOVado e enr;aminha:do é o relat6rio aprovado por unanimidade e encamjnbado à Sc<:retaà Secretaria-Geral da Mesa PÇL as providencia$ tegimentajs; item ria-Ger.d da Mesa pua as providências cabíveis; item 31: dossió
17: Requerimento n'318. de 1995, de autoria do Senador Gilberto relativo a denúncias contra o ex-Senador Pcdto Teixeira.. O Senhor
Mi=da Batista, de infonnação ao Mimsi1'0 de Estade da Ciência Pmsidente COIIIIlDÍca que a Secretaria-Geral da Mesa fez a juntada
e Tecnologia - aprovado e encaminhaclo a Se=taria-Geml da de documentos numerando-O$ de folhas n'ls 1 a. 67 c a.umou-o
Mesa para as providências regimm.ais; item 18: Requcrimem.o Jil cano ''Div= n' 29, de 1995'', ''Do Sr. Senador Cid Sab6i.a de
31 "· de 1995. de autoria do Senador Gilberto Mi=da Balista, de Carvalho- Cooegedor Parlamentar. n<jUe!OIIdo autorização pua a
infonnação ao Ministro de Estado da Agricullum, do Abasteci- abertura de sindicànci.a, pua apurar acusações veiculadas pela Immento e da Refcmna Agtária- aprovado e eDCDminhado à Secreta- prensa.. rádio e televisão, contra o Senador Pedro Teixeim, nos terria-Gelai da Mesa pua as providências rogimentajs; item 19: Re- mos do i<em IV do artigo2•da Resolução ri' 17, de 1993.''Emsequerimento r? 320, de 1995, de autoria do Senador Gilberto Mi- guida, o SCDbor Presidente concedeu a palavia ao Relator designaI3Ilda Batista. de informação ao Mlmstro de Estado da Aerooáuti- do, Senador Teotônio VIlela F'llho, o qual leu o seu m.atóri.o conca - aprovado e encamiDhado à Secretaria-Geral da Mesa pam as cluindo pelo arquivamento do dossiê sob exame. Posto em votaprovidências regimentais; itena 20; Requerimento n" 321. de 1995, ção~ é o :relalório aprovado por unanimidade e encaminhado à Sede autoria do Senador Gilberto Mlmxla Batista, de informação ao cretaria-Gemi da Mesa pua as providências cabíveis. Nada ntais
Ministro de Estado da Aclmiiristtaçio Fedetal e Reforma do Esta- havendo que uatar, o Senhor Ptesidente. às 12h40mim. declara
do - aprovado e encaminhado à Secretaria-Ger.U da Mesa para as encerrada a reunião, ao tempo em que dtotennjna que eu. (Raiaumprovidências ..gimentais; item 21: Requerimento n' 322. de 1995, do Can-eiro Silva), Secretário-Ger.ü da Mesa. !aVIO a ptOSeDtc Ata
de autoria do Senadçr Gilberto Miranda Batista. de ilúormação ao que. ap6s aprovada. vai assinada pelo ~te.
Ministro Ijxtraordinário dos Esportes- aprovado e encaminhado à
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Sala de Reuniões, 16 de maiÇO de 1995. - Seuador José
Sorney, Presidente.
41 Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 23
de mar~ de 199'5
Às dez horas do dia 23 de março de mil novecentos e noventa e cinco. na Sala de Autoridades do Gabinete da Presidência.
reúne-se a Mesa do Senado Federal, com a presença dos Senhores

Março de 1995

dimento e de outros pares. O<::OIRU de acordo com as normas regimentais vigentes. inclusive com relação a prop:ntionalidade partidária. Neste momento, surge uma Questão de Ordem do Senhor
Senador José Eduardo Dulla, que questiona a maneira com que foi
realizada aquela eleiçao, e solicita a sua anulação, argumentando
que não foi ~itada. a propon:ionalidade partidária. Pelo exposto. o Senhor Presidente respondendo a Questão de Ordem. decide
Senadores José Samey, Presidente; Teotonio Vilela Filho. 1.sz Vicc~ submeter a mesma a deliberaçio do plenário da Comissão. que se
Presidente; Júlio Campos.. 2fl Vice-Presidentc; Odacir So:ues, 1.a pronunciará pela aprovação ou rejeição da. Ata. Colocada em disSecre!Mio; Renan Calhciros, '1!' Secretmo; Levy Dias. 3" Semtá- cussão. fazem uso da palavra os Sena.dore$. Roberto Requião. Ferrio; Ney Suassuoa. Suplente de Secretúio. Havendo mímero legal. IWldo Bez=a. Romero Jucá, Mauro Miranda e Roberto Freire,
o Sr. Presidente declara aberta a n:uniio. Foi lida e aprovada a Ata que ap6iam. a decisão tom.a.da pela Presidência e conseqüentemenda IeUciio anlerior. O Sr. Presidente inicia a :reuniio, a~tando te são pela aprovação da referida Ata. Encenada- a fase de discusos seguintes assuntos: item 1: Requerimettto r/1 357, de 1995, de são, passa-se à votação. onde a maioria dos membros presenreos
autoria da Seoadora Marina Silva. de informação ao Ministro de aprova a decisão tomada no plenário do Senado Federal, em relaEstado do Meio Ambiente. dos Recunos Hidricos e da. Amazônia ção a aludida eleição. O Senhor Presidente, neste momenw. passa
Legal; item 2: Requerimento n' 361, de 1995, de autoria do Seoa- a Presidência para o Senador Arlindo POilO, Vice-Presidente. para
dor Coutinho Jcrge, de informação ao Ministro de Estado do Meio que prossiga na diitção dos trabalhos e inicie a apreciação do item
Ambiente. dos Recursos Hrdricos e da Amazônia Legal; item 3:
1 da Pauta - Requerimento fil 01/95-CL de autoria do Senador
Requcrimenlo n' 382. de 1995, de autoria do Senador Romero José Agripino, que "Convoca o Exmll Sr. Ministro das Minas e
Jucá, de infOIID1lç§O ao Ministro de Estado da Fa:zenda; item 4: Energia, ~- Raimundo Brito, para pmstar informações sobre a
Requerimento n' 386, de 1995, de autoria do SenadorOsmarDias, instalaçio de uma nova Refinaria de Peuóleo no Nordeste"'. Iniciade informação ao Mmistto de Eslado da Fa=cla; item 5: Requeri- da a fase de discussiio da matéria. tecem considerações a respeito
memo n' 392. de 1995, de autoria do Senador Walded: Omelas. do referido requerimento os S~ José Agripino. Vilson Kleide informação ao Mmistro de Eslado da Fa=cla; item 6: Requeri- núbing, Roberto Freire e Mauro Miranda. enfatizando a importi.nmento n' 393, de 1995. de autoria do Senador Ademir Andrade. de cia. da presença: do Senhor Ministro das Minas e Energia nz. Coinfoanação ao Ministro de Eslado da Fazenda. Os teqUerimentos missão. em face da relevância do assumo a ser abordado. Encerralidos foram aprovado& e encaminhados à Sccn:tmia-Getal da Mesa da à disalssão, passa-se i votação da maléria, quando o requeripara as providências regimentais; item 7: Processo Diversos o'l22, menlO é aprovado per unanimidade. Item 2 - Requerimento nl2
de 1995, originário de "Oficio da Bancada do PSDB, solicitando a 02/9S..CL de autoria do Senador José Agripino. que ''Convoca o
imediata apuração dJ!S denúncias envolvendo a pessoa do Sr. Se- Sr. Presidente da Petrobrás, Dr. Soei Mendes Rennó, para prestar
nador Emandes Amorim. pelos motivos que expõe". A Mesa deci· infOIIllO.ÇÕeS sobre a instalação de uma nova Refmaria de Petróleo
diu publicar o parecer da Canissão da Constiwição, Justiça e Ci- no Nordeste". Posta em discussão a matéria e oão havendo manidadania e seu adeodo e. após o interstfcio regimental. incluir a mafesiações do plenário para discussão da mestna, o Senhor Presitéria em Ordem do Dia!""" dehbenção do Pl=lrio do Senado. A dente passa ao processo de votação, quando é aprovada por unaniPresidêocia comunica que. havendo a necessidade de tratar com os midade. O Senboc Ptosidette,logo a seguir, submete à delibentção
Senhores. Senadores de assuntos relacionados com a economia in- de piCilário o Requerimento úJ. 03195-CI (Ex.tr.IPauta). de aulOria
tema da Casa. coovoc:arli. na Sessão Otdinária de boje,!""" tal f=
do Senador Mauro Miranda, que "'convoca o Minisr;ro das Minas e
Sessão Exuaordinária do Seoado, a n:ali>ar-se às 18h30min da Energia, Dr. Raimundo Brito, pom pn:star informações sobre o Popróxima quarta-feira. dia 29. Nada mais havendo a tratar, o Senhor liduto, que fará a ligação das cidades de Paulinia-GoiâDia-BrasíliaPtesideme, às 12h40min. declar.l eoeenada a mmião, ao tempo CUiabá''.luiciada a piscussão, não havendo oradores para discutir
em que detcmlina. ciuc eu, Raimundo ~iro Silva. Secretário- a matma, passa-se à votaçio da mesma. seudo aprovada por unaGeia! da Mesa.lav:n: a p<eSC!lte Ato que, após aprovada, vai assi- nimidade.. Nesta ocásiio reassume a Presidência o Sexilior Senador
nada pelo Presidente.
_José Agtipino. Esgotadas as matérias eomtantes da pauta, o SeSala de Reuniões, 4l de maiÇO de 1995. --Seuador José nhor Presidenle aborda assun10 relacionado ao horário de reuniões.
Sarney, Presideute.
das Comissões, !essaltando que qualquer mudança que venha a .
l' Reunião, (ExtrãordiDária) rallzada em ~ de março OOOII'el', somente poderá ser feita mediante Projeto de Resolução.
de199S
que alte=ia o Regimento Tntemo do Seuado Federal, pois, trata-se
Às dez hOiaS c trinta minutos, do dia nove de março de mil de tema. regimental, sugere. na ocasião. que os demais Presidentes
oovecentos e noventa e cinco, na sala de reuniões da Comissão. na das Comissões Petmanentes se reúnam infoanalmente, pua apre.:
Ala Senador Alex~ Costa, sob a Presidência do Senhor Sena- ci.ar com mais profundidade o assumo suscitado. Fazendo uso da
dor José Agripino, p<eSC!lteS os Seobmes Senada:os ArliDdo Poc- palavra em ~ ao assunto abordado. os Senhores Senadotes
to, José Edu.roo Dutra, Romeu Tuma, José Roberto Arruda. Fer- Fernando Bezem.. Freitas Neto e Roberto Requião. sugen:m que
nando Bczena. Freitas Neto, Roberto Freire, Roberto Requião, as reuniões da Comissão se tealizem na. parte da manhã, em bOtáVUson Kleinübing, Mauro M:ir.mda, Romero Jucá., Pedro Piva e rio a ser defmido com os demais Presidentes, para que não haja
Lcomar QuiDWlilba. reúne-se, extraordinariamente, a Comissão coiDcidência com as outras ComiSSÕC$. Nada mais havendo a traPmnanellte de Serviços de Infra-Estturwa. Havendo número mgi- tar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara enmettal, o Seobcr Presidente deelala abertos os trabalbos, dispen- c:emda a mulillo, lavr.mdo eu, Celso ADlooy P=te, Secretmo
sando a leitura da ata da mmião anterior, passando a di.scoaer so- da Comissão, a ~te Ata que, após lida e aprovada, ser.i assibre os tra.balbos da Comissão, em sua gestão.. Nesta fase. o Senhor nacla pelo Seobor Ptosidente. Senador José Agripino.
PresideDI:c passa a abordar o assunto relacionado à eleição do PreJl Reunião (Extraordinária), realizada em 21 de mar91
sidente e Vice-Presi~te da Comissão para o biênio 1995-96. que de 1995
transcorreu no plenário do Senado Federal. quando, no seu eoten-
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Ãs dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de Dl3IÇO de
mil novecentos e novCDla c cincxr. na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandm Costa. sob a Presidência do SeDbor
Senador José Agripino. presentes 0$ Senhores Senadores Arlindo
Porto. José Edull!do Duua, Romeu Tuma, José Roberto Arruda,
Fernando Bezena. Fteitas Neto. Roberto Frcim, Roberto Requiâo.
Vilson Kleinúbing, Mauro Miranda. Romero Jucá. Gerson Cal:na.ta, Ney Suassuna. Nabor Júnior, Elcio Alvares, Carlos Be~ c
Lúdio Coelho, ItÚne-sc, extraordinariamente. a Comissão Pmnanente de Serviços de Wm-Estrumra. Havendo número regimental.
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. O
Senhor Presidente dá coohocimento aos membros da Comissão
que já foram distribuidos todos os projetos que se encoottavam
pendentes na Comissão. [JJ.icia-se nesta. fase a apn:ciáçio do item
ri' I da pauta. Requerimento ri' 4195-CL de autoria do Senador
Mauro Miranda. que ''Convoca o ExmR Sr. Ministro dos Transportes. Deputado Odacir Klein. para prestar infon:nações sobm os pro-·
blemas relacionados com a área de transportes, especialmente em
relaçio ao estado de p-ecariedade das rodovias fedeais. bem como
as providências que vêm sendo adotadas pelo Govemo Federal
para sanar tal simação". Iniciada a fase de discussão da matéria, te-cem considerações a n:speito do referido mqucrimento os Senadores Mauro Mir.mda. Roberto Freire e Lúdio Coelho. enfatizando a
importância da presença do Senhor MiDistro dos Tl3DSJXl<I<S na
Comissão, em face da :relevâ.ocia do assunto a ser abordado. Ainda
na oportunidade, os referidos Senadol:es dão destaque ao possível
retomo do Imposto sobre CombustíveL a preocupação quanto à
prioridade na elaboraçio orçamentma na área de transportes e,
ainda, sobre as diflCUldades no escoamento da produção agúcola
em virtude do estado qc precariedade em. que se encontram diversas rcdovias federais. Encenada a discussão, passa-se à votação da

matéria. quando o requerimento é· aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar. o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declaia encetiada a teUnião, laviando eu, Celso
Amony Patente, Seaetário da. Comissão, a presente Ata que, ap6s
lida e aprovada. será assimoda pelo Senhor Presidente. _ Senador
José Agripino. P=idoDte.
•

ATADACOMISSÁO
CO~ÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Criada através do RcquerimentD Jil 18S, de 1995-SF, destinada a "apurar denúllcias veiculadas na Imprensa Nacional sobre a
atividade de miDctação no Brasil".

1a Reunião ("mstalaçio) •
Reali23da em 21 de maiÇO de 199S
Aos vinte c bum dias do més de março do ano de un1 novecentos c noventa e cinco, às dezcssctc horas e treze minutos. na
sala 19 da Ala Senador Alexandre Costa. presemes os SeDhmes
Senadores Ramez Tebct. Gcrsoo Camata, Romero Juc:á. Carlos
Be:zetra, José Bianco e Leomar Quintairllliã, m.íne-se a Comissão
Parlamentar de loquérito. destinada a "apurar denúncias veiculadas na Imprensa Nacional sobR: :'l atividade de r:nizJ.cr.JçãO no Brasil". De aoordo com o preceito regimental. assume a Presidência,
evenma.Imente. o Sechor Senador Ramcs Tcbet. que declara abertos os ttabalhos. Em seguida, o Seohor Presidente escfàrece que irá
procedera eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, a Presidência convida os SeDhmes Senadores Gerson Ca.mata e José Abteu Bian.co para funciOnarem -como esctutinadores.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte reSUltado: para Presidente, Senador Rames Tebet. com 06 votos; (lllll VicC'-Presidente,
Senador Leomar Quinlanilha. também com 06 volOs. Assumilido a
Presidência, já na qualidade de efetivo. o Seohor Senador Rames
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Tebet. agradece a homa com que foi distinguido e designa o Senhor Senador Romero Jucá pam Relator da matéria, e, em seguida
convida os Senhores V"lCC-Presiden.te e Relalor pua tomarem assento à Mesa. Ainda com a palavra o Senhor Presidente explanõu
sobre a importância da Comissão ora instalada.. coosultando os
companbeiros de Comissão quanto a convocaçio de uma proxima
teUDião como também solicitou sugestões pata os trabalhos futu-

ros. Usando a palavra. pela ordem. o Senhor 5cDador c.dos Bezena sugeriu que as reuniões fossem rea.Jizada.s ap6ç a Ordem do
Dia da Casa. sendo que os membros reunir-se-iam no Plenário e
viriam. para a sala oade disaltiriam os assuntos concemeDles à
pauta da convocação. Solicitou a palavm o Senhor Semdcr Ger·
soo. Camata, que fez várias sugestões. entre outtas que a Assessoria da Comissão requisitasse todos os projetas de lei que esllo tu.·
mitando na Câmam c no Senado e qu~ vezsem sobre a matéria objeto da Comissão; que se ioquisitasse o relatório da CP! da Mioeraçio da Câmar.o; o relatório da Comissão lnletiJJ.i.nÍ$terial que
"""""" em 19&9; porte do disco= do Senador Ernandes Amorim;
que se orga:oiussc um roteiro para os tr.a.balbos c outcls suge~
que acelenriam o bom andamento dessa Comissão. NovameDf.e
com a palavm o Senbc>r PtesídeDle,. consultou sobie a proposta do
Senador Camala. mas ao mesmo tempo sugeriu que nio se malizasse a próxima :reunião no dia seguinte. paiil que o Senhor Relator mmisse ma1Crial pertinente ao assunro e distnõuísse aos colegas da Comissão par.! um awrado estudo e análise. ocasião em
que o Relator (Senador Romero Jucá) interveio, primeiro para
agmdeccr sobre a sua indicação para. o cargo. depois pam falar sobre a colocaçio do Senador Camata. e também sobm um estabelecimento de cootato. tanto com o Ministério das Minas e Enet!ia e
o DNPM. sugerindo fmaltl)I";DDe que se coletasse mar.e:rial já falado
aDLcriomlCDte e assim. depois de estudado pelos metn:bros. Dl!UC2ria-se a próximi. reunião sugeslão que foi acolhida por todos.
Usoo. ootra. vez, a palavra o Senador Ctmata. que sugeriu que se
manÍivesse contalo com as Embaixadas do Canadi. Indooésia. e
F:mnca pata que fomeocssem seus zespcc.tivos Códigos de Mincrnçao pm:1 setVirem eomo subsicfios de cousullas. Em prosseguindo.
o Senhci Piesidente agmdecen a indicaç3o de seu nome pua presidir a ~te Comissio. e cooclaDlOil seus pares para o trabalho
que os agwu:da IJ2S. pt6x.ima$ teUiliões. Voltou a usar a palavra o
Senador Romero Jncá. que na qualidade de Relator sngetiu oulras
idéias para o fiuiCÍG11aJ;ZlcDto dessa Comissão. Presente ao tecinto o
Sena~ Emandes ~ autor do R~erimento que deu cri~
gem à Comissão. que usando da pala.vm a.lertou os presentes sobre
o pnzo P""' o funcionamento dos trabalhos da referida Comissão.
na ocasião o Senbm PresideDte esclamceu. fmalmente, como deveIi fimeionar esses trabalhos at~ a próxima reuni1o. ficando acerta·
do que será DJaiCada essa reunião Ião logo tenham os """""""' tomado c:oohecimento di>s materiais que lhes fotem ellViados. O SeIlhar Pn:sidentc ainda franqueou a palavra aos seus pares e como
ningu~m se manifestou e não havendo mais nada a natar, encenase a mmião e. para coostar. eu. Francisco Naurides Batros. Secmário
da Comissão. !aVIei a p<esente ala que, lida c aprovada. sed assinada

pelo Seohcr Presidente e irá à :publicação jmlamente com o acailpClnbamcnto taquigiáficó. que faz porte inlcgt3Die da presente ata. Senado< Ramez Tebet. Presidentt
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Sr.;. Sensdores. ba·
vendo número legal e na qualidade de membro mais idoso da eo.
missão, declaro instalada esta CPL cujo objetivo já é do coobccimemo de todos. ou seja. a}XIrar a atividade da miDeração no País.

com todas as suas conseqüências.
O primeiro ato que vamos realizat aqui é o da votação. escolha do Presidente. do V ice-Presidente e do Relator da matéria da
CPL Assim. deremiliw que se faça a chamada para realizarmos de
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imediato essa votação -para- elegeiDlos o Prt::sidente e o Vice-Presidente da CP!.
(Procede-se à votação.)

Designo os Srs. Senacloms Gerson. Camata e 1os6 Abn:u
Bianco para proc:edenm:l à contagem dos votos.
O Sr. GERSON CAMATA- Sr. Pmsidente, eleilos, i unanimidade. l'lesidente e Vu:e-l'lesidente desta CPI. IOSpOC!ivameDIC,
V. Ex•. Senador Ramez Tebet. e o Senador Leomar Quintanilha.
O SR. PRI!SIDENTE (Ramez Tcbet)- Obrigado.
Pois bem; proclamado o resultado da votaçlo. cump:e l
Presidência indicar o Relator.
Indico o Senador Romero Jucá, do Partido da Frente Libe-

r.sL para Relator da matéria.
Convido o companheiro Romero Jucá c o nosso Vicc para
tomarem assemo à mesa.
Meus companheiros, entendo que estamos instalarylo a primeira Comissão Parlamentar de Inquúito da preseme Legislatura
do Senado da República, com vistas a apurar assunto de transcendental im:portância.. inclusive na hcn. em que o País se p:epara
para uma reforma constitucionaL Todos sabemos que esse assunto
tem interesse até por isso.
Assim e dada a import.âDcia do asSUD.to, vamos convocar
uma tOunião já par.< amaobã, a fm1 de não petdem1os tempo.
Tomo a liberdade de consultar os companb:eiros quanto ao horário
apropriado para a reunião de amanhã.
Solicito aos Srs. Membros da Colllissão que ............. à
Mesa uma pauta de sugestões pam da:tmos início a estetlãbiiiO.- que
não deve ser feito com pn:cipilação. mas qve taii:lbém Dão JXx1c prolongar-se eteroameilte. Teobo plena coovicçio de que. apesar da dificuldade. apesar da problemática gDlVe e séria do assumo. bav"""""'
de.nos desina.tmbir a contento dos tra.balbos, afunde dtnmos nossa
coelnl>Jição, não só pua o Senado da República, como tamb6m pua
o nosso Pais em assunto de tamallha-envergadura.
Aguardo sugestões quanlO ao horário.

Era o que tiDb.a a dizer.
0-5R. CARLOS BEZERRA- Sr. Presidente, pela Oldem.
Como esta Comissão é comtiW:fdi. püi" apenii Cii:i.Z6 Sa. Senadores, sugiro que fiZéssemos nossas mmiões 2p6s a Ordem do
Dia da Casa.. Poderiamos nos. reunir no Plenário e. de lá, vidamos
para essa sala.
.
O SR. PRI!SIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavm o
Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presideme, a meu ver,
seria interessante, primeiro .que ã Assessoria requisititsse todos os
ptojelOs de lei que estão em tramitação na Câmaia e no Senado e
que tegtllamentam a questãO da mineraçlo no Brasil; segundo. que
se requisitasse o relatório da CPI da Mineração da. Câmara dos Deputados para vermos até onde se chegou; terceiro. que se l1X~Uisi
tasse também o relat6rio que fazia porte do c:1isc:tmo feito pelo Se-nador Emandes Amorim nessa comissão intenniõ;sieriBI Em cima
desse ID.31erial poderiamos começar um trabalho avançado. Queria
sugerir também ao Relator, se S. Ex.• me permitir, que orpnjzásse
mos um roteiro de uma reunião.por semana com convidado e deixássemos uma segunda reunião -pira isso laltiJ:)ém. põiqõe, às vezes uma pessoa. presta um depoimento e imedj•tamente temos que
ouvir outra pessoa em conscqil&lcia daquele depoimento.
Seria interessante que houvesse ~ele e«p0 de depoentes
mais oo menos advindos dessas sogestõe$ para que deixúsemos
algumas datas para isso, em razão de uma denúncia. da necessidade de uma convocação de outra pessoa. mais urgente do que áquele
que foi convidado há. um mês. Precisamos ter aquelas brec:has para
não perturbarmos o miolo, a seqüência dos uabaihos da Ccmissiio,
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pa:a nlo ficar tudo muito improvisado. Tudo isso aceleraria ostra-

balhos.
O SR. PRI!SIDENTE (Ramez Tebet)- Tomo a liberdade
de consultar os canplllhe~ tendo em vista a PfOP'Sla do Senader Gerson Camata, sobre se devemos Iealmentc :realizar reunião
amanhã.. hso seria interessante mas não sei se o Relator terá tempo de coligir esse material sugerido. em bom momento, por S. Ex..
Esse material diz K:speito a -quê? Diz respeito à legislação atinente
ao assuuto- primeiro pootõ. Ponto dois. coo.clusão da CPL não só
o relatório mas tamb&n alguma coisa que nos possa iD1eressar e
que .ca:JSte da CPI já existente n& Cimaia dos Deputados, e tamt:án o qoc foi coligido pela comisslo imerm:iDisterial Pamce-me
que marcar essa mmiio para a.manhl seria difíciL Não sei se o Relator teria condições de providenciar esse material em vinte e qua·
trohoru.
O SR. RELATOR (Romero JuCII) - Eu gostaria. antes de
fazer minha .sugestão, de agradecer a V. Ex.Ji pela minha indicação
ccmo Relator desta Canissão Como assunto é muito Complexo e
já foi tratado de diversas foanas DO Cougresso Nacional, a coloca.çio do Senador Getson Camata é da maioc importâocia. Acho que
teiOOS que J;eSg.atar todas essas infoxmações, até para que os Senadores tenham uma base para começar esse tiabalbo. sob pena de
começamws a dar voltas em cima de coisas que já foram colocadas anterioml.ente. Acho importante estabelecemJ.os um contalO
com o Ministério das: Minas e Energia c o próprio. DNPM Existem algumas questões pam SCiell1 discutidas. Por isso acho que seria até tetJlel'ÚiO ('I'I'IlCÇ'nnos amanhã, sob pena de começarmos
mal. Acho que o assunto é extremamente sério, técnico polémico
Por conta disso mesmo. entendo que se demotarmos um pouco.
mas :resgalamlOS todo esse material vamos ter condições de começar melhor e de propor toda a liDha de trabalho. Quero também dizer de antemão que espero contar com a colaboração de todos os
~eiros porque ~ uabalho de relatoria não é para ser feito
por um s6 puiamemar. E um trabalho que vai reter a contribuição
de todos. Gostaria, entio de sugerir que durante os dias dessa semana DÓS coletás:semos esse material tir.issemos cópia dos mesmos~ uma bibliografia boa c:omoçássemos realmeme
as~ M_'plÓ~ilgp;_~Pª@-~~-~ I?Q_~~-~Ibor.

suges-

O SR. GERSON CAMATA- Eu queria fazer outrli
tio. cu seja. enquanto a Ccmissão, estiver trabalhando, a Assessoria poderia pedir às J;lmbaixadas respectivas os Códigos de Mi.neDçlodo Canadi. da lndoo&ia e da Fzança. que dizem ser os mais
evoluídos e democráticos que há. Eles podem servir depois de subsfdio- nio para se copiar. mas pata se coosultar- e, se houver alguma coisa nova na área. c::ertamenJe a Comissão sugerir.i mudan~ na legislaçio, a fiDl de fazen:nos um estudo comparativo do código desses poises oom o código balsileiro.
O SR. PRI!SIDENTE (Ramez Tebet) - Consulto os Srs.
membros da Comissão se ainda desejam usar a palavra pua algu-

_ma_suptio.

_

Então. reafamando a imp:ntância da mat&ia que vamos ter
que perquirir, cu quero, também. agradecer a confra..nça que me foi
depositada para Jm=!sidir esta Comissão Parlamentar de Inqucrito.
pedk a Deus que nos: inspire e convocar, realmente. ao trabalho.
que i isso vamos fazer. e fiCalDOS sem dia.
Eu vou aguardar. O Relator, cem toda certeza. após o tecolhimelllo do malerial indispensável aqui sugerido par.o dar início.
realmente, à nossa ;rimeim munião, e elabotamos a pauta, natunl-

mente e:ot:rari em con_!a~ conosco e convocaremos so compaDheiros pua a sesslo de tmbaibo~ O SR. RELATOR (Romero Jucá.)- E p:ua1e1amente a esse
levantamento de material. cada Senador, cada membro jã vai. de
certa f~ _~trutur.mdo, também. questões diante daquelas pes-
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soas que a gente vai precisar convidar e outtas visitas. toda aquela nosso trabalho. passar a a.aedítar na força de uma Comissão Parlamentar de lnquErito.
questão que n6s vamos )ftCisarfazer ao longo de nosso ttabllho.
O SR. ERNANDES AMORIM- A Comis;lo, se não me
Dai porque teoho plena convicçio de que o Relalm' vai enengano, pelo que ouvi dizer. já tem ~te um mês coataDdo viciar todos os es~ pano. DllD1 peóodo de .._ , o mais tápido
pzazo.
passivei. e S .. Ex• aqui falou que talvez nio necessite nem de uma
Se não l!W'CU, se uio disaer, f>Ca pendeo<e de basear awe- SCIDlDI.. (?) esse material e a gente poua colocar. realrnentc-.
riale espmr, possam os 120 diu e alo duemoo COillade fazer um
0 SR. RELATOR (Romero Jud.)- E À medida que o matmbalho. tendo em vista que 6 uma Comissio importan~ e com leria! já for sendo levantado, já a panir de amanhã o que for chegando DÓS já vamcs distribuindo pano. que já vá sendo lido e já vá
umito uabalho pela fmlte.
EntiO. seria bem .. fic:osoojtnwadaladianlal>do a questio.
0 SR. PRESIDENTE (Rama Tebd)- Seuador Emandeo
Na verdade, uma scmam 6 um pmzo máximo. mas o que
A.morim. ~ a impoiUncia. mesmo que a matéria desperta e a for sendo conseguido, Sr. Presidenle. ji sed. distribuidos aos memim.portiDcia que ela tem. e o cuidado que devemos ter. o trabalbo bros. pora que já se possa r........ avaliaçio.
zeloso que devemos realizar. 6 que aio podemoo. em 24h. co1i8ir
O SR. PRESIDENTE (Rama Tebet) - Alguém mais deessa maleli.al. em boa bola sugerido pelo nosso Senador Camala.
seja fazer uso da palavm?
É claro que todos n6o esla!DOII imbuidoo. ~mos J!lliZ" a
Entào. cumprimentando a todos, dou por CIICCIIllda esta
c:umprir. =amos imbuidos cem o propól:ito de levar a bom teuno nossa primeira reunião.
esse tmbalb.o. eu acho que a ::ooc:icdade l:nsileira esti de$crentt de
(Leva'Ma-sea rermiiio às 17h5lmin.)
Comissão Parl.tmenw' de lnquErito e llllvez ela possa. a panir do

